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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z rokovania XXXVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 26. júna 2018 

 

 

Zasadnutie viedol : JUDr. Ing. Dušan Pekár – starosta 

 

Overovatelia : Mgr. Igor Adamec, Mgr. Martin Pener 

 

Návrhová komisia:               Mgr. Martin Ferák, Mgr. Martin Lazík , Ing. Vladimír Sloboda 

 

Ospravedlnení:  Bc. Radovan Bajer, Ing. Peter Hrapko 

 

Neskôr prišli:  Mgr. Petra Palenčárová, JUDr. Daniela Šurinová, Ing. Peter 

Turlík 

 

Skôr odišli:  Ing. Tomáš Alscher, PaedDr. Mária Barancová,  Ing. Anna 

Reinerová, Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Peter Turlík 

 

 

Program 

 

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

 – uznesenie č. 624/XXXVIII/2018 

2. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2017 

      Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 625/XXXVIII/2018 

3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 

Predkladá: starosta  

– uznesenie č. 626/XXXVIII/2018 

4. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 

01.01.2017 do 31.12.2017 

Predkladá: riaditeľ RŠK, p. o. 

 – uznesenie č. 627/XXXVIII/2018 

5. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2017 

Predkladá: riaditeľka DD 

 – uznesenie č. 628/XXXVIII/2018 

6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017 

Predkladá: riaditeľka RDS 

 – uznesenie č. 629/XXXVIII/2018 

7. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2017 

Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov 

 – uznesenie č. 630/XXXVIII/2018 
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8. Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVRaRE, s.r.o. za obdobie 01.01.2017 až 

31.12.2017 

Predkladá: konateľka TVR a RE, s.r.o. 

 – uznesenie č. 631/XXXVIII/2018 

9. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2017 

Predkladá: riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. 

 – uznesenie č. 632/XXXVIII/2018 

10. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných 

služieb, a.s. za rok 2017 

Predkladá: predseda predstavenstva RPV-PS, a.s. 

– uznesenie č. 633/XXXVIII/2018 

11. Zásady poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 634/XXXVIII/2018 

12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2018 zo dňa 

26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012  Štatút účelových peňažných fondov 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá: starosta 

– uznesenie č. 635/XXXVIII/2018 

13. Návrh Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Ružinov na roky 

2017 - 2021 
Predkladá: 1. zástupca starostu 

– uznesenie č. 636/XXXVIII/2018 

14. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytového priestoru č. 12-NP 3 v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ulici 

v Bratislave SO 02 blok D“ 

Predkladá: 1. zástupca starostu 

 – uznesenie č. 637/XXXVIII/2018 

15. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže 

na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 60. 

Predkladá:  zástupca starostu 

– materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

16. Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v mestskej časti Bratislava-

Ružinov pre volebné obdobie 2018 - 2022 

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 638/XXXVIII/2018 

17. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov na 

volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 639/XXXVIII/2018 

18. Návrh  Grantový program 2018 – využitie predpokladaného zostatku finančných prostriedkov 

Predkladá: podpredsedníčka KPP 

 – materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

19. Petícia za reguláciu územia ÚPN-Z Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská – Drieňová 

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 640/XXXVIII/2018 

20. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava- 

-Ružinov na 2. polrok 2018 

Predkladá: miestny kontrolór 
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 – uznesenie č. 641/XXXVIII/2018 

21. Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami ZŠ 

Vrútocká 

Predkladá: miestny kontrolór 

 – uznesenie č. 642/XXXVIII/2018 

22. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

Predkladá: prednosta  

– uznesenie č. 643/XXXVIII/2018 

23. Interpelácie 

24. Rôzne 

 a) Zverejňovanie zápisnice z obchodnej verejnej súťaže vrátane ponúk uchádzačov 

 Predkladá: JUDr. Vojtašovič, poslanec 

 - uznesenie č. 644/XXXVIII/2018 

 b) Možnosť využitia parkoviska trhovisko -  Miletičova v prospech obyvateľov  

 Predkladá: Dr. Jusko 

- uznesenie č. 645/XXXVIII/2018 

c) Potvrdenie pozastavených uznesení č. 607/XXXVI/2018, 609/XXXVI/201/8,  

    610/ XXXVI/2018 zo dňa 24.04.2018 a vyjadrenie nedôvery starostovi mestskej       

    časti Bratislava-Ružinov 

Predkladajú poslanci: Mgr. Adamec, Ing. Alscher, PaedDr. Barancová, Ing. Drozd, Mgr. Ferák, 

 Mgr. Fondrková, Mgr. Horváth, Ing. Hrapko, Dr. Jusko, Mgr. Lazík,  

 Mgr. Matúšek, Mgr. Palenčárová, Ing. Patoprstý, Ing. Reinerová,  

 Ing. Sloboda, Ing. Tomášková, JUDr. Vojtašovič 

- návrh uznesenia v bode A.  nezískal  dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

c) Potvrdenie pozastavených uznesení č. 607/XXXVI/2018, 609/XXXVI/201/8,  

    610/ XXXVI/2018 zo dňa 24.04.2018 a vyjadrenie nedôvery starostovi mestskej       

    časti Bratislava-Ružinov 

Predkladajú poslanci: Mgr. Adamec, Ing. Alscher, PaedDr. Barancová, Ing. Drozd, Mgr. Ferák, 

 Mgr. Fondrková, Mgr. Horváth, Ing. Hrapko, Dr. Jusko, Mgr. Lazík,  

 Mgr. Matúšek, Mgr. Palenčárová, Ing. Patoprstý, Ing. Reinerová,  

 Ing. Sloboda, Ing. Tomášková, JUDr. Vojtašovič 

- návrh uznesenia v bode B. nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

c) Potvrdenie pozastavených uznesení č. 607/XXXVI/2018, 609/XXXVI/201/8,  

    610/ XXXVI/2018 zo dňa 24.04.2018 a vyjadrenie nedôvery starostovi mestskej       

časti Bratislava-Ružinov Predkladajú poslanci: Mgr. Adamec, Ing. Alscher, PaedDr.   

Barancová, Ing. Drozd, Mgr. Ferák, 

 Mgr. Fondrková, Mgr. Horváth, Ing. Hrapko, Dr. Jusko, Mgr. Lazík,  

 Mgr. Matúšek, Mgr. Palenčárová, Ing. Patoprstý, Ing. Reinerová,  

 Ing. Sloboda, Ing. Tomášková, JUDr. Vojtašovič 

- uznesenie č. 646/XXXVIII/2018 

c) Potvrdenie pozastavených uznesení č. 607/XXXVI/2018, 609/XXXVI/201/8,  

    610/ XXXVI/2018 zo dňa 24.04.2018 a vyjadrenie nedôvery starostovi mestskej       

    časti Bratislava-Ružinov 

Predkladajú poslanci: Mgr. Adamec, Ing. Alscher, PaedDr. Barancová, Ing. Drozd, Mgr. Ferák, 

 Mgr. Fondrková, Mgr. Horváth, Ing. Hrapko, Dr. Jusko, Mgr. Lazík,  

 Mgr. Matúšek, Mgr. Palenčárová, Ing. Patoprstý, Ing. Reinerová,  

 Ing. Sloboda, Ing. Tomášková, JUDr. Vojtašovič 

- uznesenie č. 647/XXXVIII/2018 
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PREPIS 

 

z XXXVIII. Zasadnutia MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 26.06.2018 

v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na XXXVIII. Rokovaní 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. V úvode dovoľte, aby 

som v mene vás všetkých, v mene nás zagratuloval jednému spomedzi nás, ktorý sa 

dožil okrúhleho výročia. Môžem povedať. Martin Pener, zástupca starostu, štyridsať 

rokov, to sa patrí pri mužovi alebo môže. Takže v mene poslancov, zamestnancov 

a všetkých nás, všetko najlepšie. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, ďakujem pekne. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nech sa páči.  

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ja si to tu odložím, dobre? 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Dovoľte, aby som privítal pána magistra Stanislava Hromádku, 

riaditeľa odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

Bratislava II, poprosím ospravedlniť z neúčasti na rokovaní pánov poslancov Bajera 

a Hrapka, neskôr na rokovanie Miestneho zastupiteľstva prídu dámy poslankyne 

doktorka Šurinová, magistra Palenčárová a pán poslanec Turlík. O skorší odchod 

z rokovania požiadala dáma... dámy, pani poslankyňa Štasselová, pani poslankyňa 

Reinerová, pani poslankyňa Barancová a takisto pán poslanec Alscher a pán poslanec 

Turlík. Poprosím, dámy a páni o úvodnú prezentáciu. Máme prítomných pätnásť 

poslancov, to znamená, že dnešné rokovanie je uznášaniaschopné. Za overovateľov 

zápisnice navrhujem zvoliť pána poslanca Adamca a pána zástupcu Penera. Má niekto 

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

 

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

Overovateľmi dnešnej zápisnice sú pán zástupca Pener a pán poslanec Adamec. 

hlasovanie č. 1 

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

  – uznesenie č. 624/XXXVIII/2018 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pána poslanca Feráka, 

pána poslanca Lazíka a pána poslanca Slobodu. Má niekto iný návrh? Nie. Pripravme 

sa na hlasovanie. 

 

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

nehlasoval.  

hlasovanie č. 2 

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

  – uznesenie č. 624/XXXVIII/2018 
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Konštatujem, že do návrhovej komisie sme zvolili pánov poslancov Feráka, Lazíka 

a Slobodu. Poprosím menovaných, aby zobrali si svoje materiály, hlasovaciu kartu 

a aby zaujali miesto určené návrhovej komisie, aby si spomedzi seba určili predsedu 

návrhovej komisie. A oznámili nám jeho meno. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Obdržali ste návrh programu dnešného zasadnutia. Podľa 

rokovacieho poriadku a novely zákona o obecnom zriadení dám hlasovať najskôr 

o tomto programe, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

nehlasoval. Schválili sme si program.  

hlasovanie č. 3 

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

  – uznesenie č. 624/XXXVIII/2018 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Teraz sa opýtam, či sú doplňujúce body k tomuto predloženému 

a schválenému programu. Nie? Čiže môžeme pokračovať bodom číslo dva, ale ešte 

pred tým pán poslanec Ferák má slovo. 

 

Martin Ferák: Ďakujem, ja by som len rád oznámil, že za predsedu návrhovej komisie sme 

zvolili pána Slobodu. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Bod č. 2 

Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2017 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo dva – Záverečný účet a správa 

o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2017. V krátkosti uvediem 

ja, potom poprosím pani inžinierku Lehotayovú, vedúcu ekonomického odboru na 

prípadné doplnenie, respektíve zodpovedanie otázok. Miestnemu zastupiteľstvu 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov v súlade s paragrafom šestnásť zákona číslo 

583/2004 Zbierky zákona o rozpočtových pravidlách, územnej samospráve a o zmení 

a doplnení niektorých zákonov predkladáme záverečný účet, výročnú správu 

o hospodárení mestskej časti. V krátkosti zhrnuté celkové príjmy mestskej časti, tie 

plánované príjmy boli prekročené oproti plánovanému rozpočtu o 1,3%, to je 

o štyristosedemdesiatdvatisíc šesťsto eur. Najvýznamnejší vplyv na tento stav mali 

daňové príjmy, ktoré boli navýšené pri fyzických osobách o osem celé šesť percenta 

a daň z nehnuteľností nárast o deväť celé jedna percenta. Celkové výdavky mestskej 

časti boli nižšie, zatiaľ len vo výške 92,5%. V reálnom vyjadrení je to menej o dva 

milióny sedemstodvadsaťsedemtisíc oproti plánovaným výdavkom. Šetrenie... šetrenie 

alebo teda vplyv na tento výsledok malo šetrenie na prevádzkových nákladoch. To 

znamená, pri verejných obstarávaniach, potom, ako viete, schválili uzatvorenie 

splátkového kalendára s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, lepšie vysúťažené 

ceny pri... v kapitole cestná doprava, nevykonali sme niektoré služby zatiaľ v kapitole 

životné prostredie, takisto zatiaľ granty neboli všetky rozdelené, takisto sme dostali 

teda menšie príspevky organizáciám opatrovateľskej služby, nečerpanie nákladov 

v oblasti bývania a občianskej vybavenosti z dôvodu časového nesúladu faktúr. 

Niektoré splatnosti sú, teda boli až v januári 2018. V prípade nečerpania výdavkov, 

respektíve ich presunu do roku 2018 treba ušetrené prostriedky rezervovať na splnenie 
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nerealizovaných záväzkov v mestskej časti z roku 2017. Tak sa aj stalo a vlastne 

ďalším bodom bude návrh na prvú zmenu rozpočtu, ktorý predkladáme ako bod číslo 

tri. Toľko úvodná... úvodné slovo k záverečnému účtu. Otváram diskusiu. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Jasné. Pán kontrolór, nech sa páči. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Dobrý deň. V zmysle paragrafu osemnásť 

zákona 369 o obecnom zriadení som povinný podať odborné stanovisko 

k záverečnému účtu. Návrh záverečného účtu Miestnej časti Bratislava – Ružinov za 

rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonom 583 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli 

v zákonom stanovenej lehote, to jest najmenej pätnásť dní pred jej schválením. 

Mestská časť aj v roku 2017 splnila povinnosť v zmysle paragrafu šestnásť zákona 

583/2004 o rozpočtových pravidlách a dala účtovnú závierku a rozpočtové 

hospodárenie o obecnom zriadení. Audit vykonala spoločnosť ACCEPT AUDIT, 

pričom v správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky vyslovila názor na 

finančnú situáciu a výsledky hospodárenia Mestskej časti Bratislava za rok 2017. 

Predložený návrh k záverečnému účtu obsahuje povinné náležitosti v zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, to jest údaje o plnení rozpočtu, 

členení v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 

a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti Miestnej 

časti, prehľad o poskytnutých dotáciách, hodnotenie plnenia programov obce. Údaje 

o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti záverečný účet neobsahuje, pretože 

takúto činnosť Miestny úrad nevykonával. Miestna časť postupovala pri zostavení 

záverečného účtu podľa paragrafu šestnásť zákona o rozpočtových pravidlách. Riadne 

usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám alebo právnickým osobám, ktorým poskytla 

prostriedky zo svojho rozpočtu. Konkrétne čísla nebudem čítať. Každý ich má pred 

sebou v rozpočte. Skonštatujem len to, čo musím na záver skonštatovať, že pri 

zhodnotení všetkých skutočností konštatujem, že predložený záverečný účte a správa 

o hospodárení Miestnej časti Bratislava – Ružinov boli spracované zodpovedne. 

Všetky dôležité skutočnosti v čerpaní jednotlivých položiek sú dostatočne zdôvodnené 

a v textovej časti materiálu a verne zobrazujú hospodárenie Mestskej časti v roku 2017 

a preto odporúčam schváliť bez výhrad predložený záverečný účet. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu. Hlási sa pán poslanec Vojtašovič. 

 

Martin Vojtašovič: Ďakujem za slovo. Ja som mal len jednu otázku, ale už som si ju našiel 

na stole odpoveď, lebo mi chýbala v materiále predloženom vyjadrenie alebo 

stanovisko audítora, ale už som to našiel na stole a vlastne chcem už, keď mám slovo, 

pochváliť spracovateľa, pani inžinierku Lehotayovú a jej tím, ja si myslím, že veľmi 

dobre spracovaný materiál a za minulý rok je to pekný rešerš, čo sa udialo a ide až nad 

rámec tohto, čo by malo byť, že fajn. Viac výčitok potom budem mať k tej zmene 

rozpočtu. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Drozd. 
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Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja by som nadviazal na kolegu. Dáva nám to prehľad, čo sa 

udialo, ale aj čo sa neudialo. A to je podľa mňa pre mňa dôležité, že keď my si 

naplánujeme nejaký rozpočet a potom máme skoro tri milióny prebytok, tak skôr mi to 

hovorí niečo iné. Nielen šetrenie, nielen verejné obstarávanie, ale aj neschopnosť 

spraviť to, čo si naplánujeme v rozpočte. A toto je podľa mňa obraz toho, čo toto 

vedenie nie je schopné spraviť. Čiže môžeme si dávať plány, môžeme si robiť, ale keď 

tento úrad a toto vedenie nie je schopné to spraviť, tak potom si môžeme aj 

konštatovať, že máme síce úsporu, ale v konečnom dôsledku tieto veci majú byť 

spravené. Obyvateľov Ružinova až tak nezaujíma to, že sme ušetrili nejaké peniaze, 

keď máme rozbité chodníky, rozbité cesty, infraštruktúru a tak ďalej a tak ďalej. Tieto 

peniaze sú určené na to, aby boli použité v prospech Ružinov a obyvateľov Ružinova. 

Áno, keď budeme mať všetko hotové, potom si mastime bruchá alebo hovorme si, že 

ušetrili sme peniaze. Ale tieto peniaze majú byť použité. Takisto, keď sa zaraďoval 

zmenou rozpočtu bod programu a teda v rozpočte 400 000 na pozemok na Šťastnej 

materskej školy kvôli výstavbe alebo prístavbe tejto materskej školy. Ja už vtedy som 

hovoril, že je to zbytočné tam dávať, keď nie sú vysporiadané pozemky. Čiže dávajme 

si reálne ciele aj v tom rozpočte a netlačme tam niečo, čo nie sme potom schopní 

spraviť. Čiže aj pri zmene rozpočtu, aj pri novom rozpočte, ktorý sa bude pripravovať, 

treba tam dať také veci, ktoré ste schopní spraviť a nie si tam dávať niečo, čo potom 

zistíte, že nie ste schopní pripraviť a dokonca realizovať. Čiže toto je moja výčitka 

záverečnému účtu. Áno, dáva nám to obraz, čo sa spravilo, ale hlavne to, čo sa 

nespravilo. Ďakujem. 

 

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

 

Jozef Matúšek: Ďakujem, pán starosta. Tento súhrnný materiál, ktorý je na štyridsiatich 

šiestich stranách písaného textu a trinástich stranách príloh treba asi sa spýtať 

spracovateľky pani inžinierky Lehotayovej skôr než položím otázku. Ja sa pripájam 

k Martinovi Vojtašovičovi. To bola asi fuška, pani Lehotayová, keďže kontrolór 

a odborné komisie a všetci tu nemáme pripomienky zásadné k tomuto materiálu, 

vôbec takýto materiál proste spracovať. Tá otázka znie. Ten prebytok tých troch 

miliónov, keby sme tu neboli a bola by ste sama ako vedúca ekonomického oddelenia, 

čo by ste v Ružinove, pani Lehotayová, s týmito peniazmi urobila v prvom rade? 

Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Toto nie je vhodné na odpoveď, pretože to nesúvisí 

s materiálom, teda so záverečným účtom. To je skôr rozpočet na rok 2018, ktorý sme 

schvaľovali začiatkom tohto roka. Faktickou pán poslanec Drozd na pána Matúšeka, 

nech sa páči. 

 

Slavomír Drozd: Ja by som na kolegu zareagoval. O tomto majú v podstate rozhodnúť 

poslanci a zastupiteľstvo, čo sa bude robiť, čo sa nebude. Samozrejme, my dostávame 

námety od obyvateľov Ružinova, samozrejme aj z tých odborných útvarov. Ale o tom, 

čo a kde použiť peniaze, za to sme zodpovední my v tomto kolektíve, ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa nehlási do diskusie? Končím 

diskusiu. Ešte záverečné slovo ako predkladateľ. Ďakujem veľmi pekne všetci, čo ste 

teda tie diskusné príspevky pochválili zamestnancov, naozaj to poteší, lebo málokedy 

človek počuje pochvalu a tú kritiku na cesty a materská škola Šťastná. No my máme 

v rozpočte určené peniaze na cesty a tie sme vyčerpali na rok 2017. Čiže my sme ešte 

urobili aj vďaka verejnému obstarávaniu a zníženiu cien realizácie rekonštrukcie ciest 
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a chodníkov ešte viac ciest a chodníkov a to je vlastne aj vďaka komisii územného 

plánovania, ktorá plánuje, ktoré cesty a chodníky sa rekonštruujú. Čiže potom z tých 

usporených prostriedkov sa rekonštruujú ďalšie chodníky. Priznávam, materská škola 

Šťastná, nejde o nevysporiadané pozemky, skôr o to, že veľmi neskoro pri... myslím, 

že to bolo pri zmene rozpočtu, spolu s /nezrozumiteľné/ som rokoval a bola 

informácia, že oni sú schopní v roku 2017 preinvestovať dajme tomu tých osemstotisíc 

eur, štyristotisíc mestská časť, štyristotisíc spoločnosť /nezrozumiteľné/ na 

vybudovanie ďalších pavilónov materskej školy v materskej škole Šťastná. Žiaľ, 

neboli tieto práce realizované. Skôr je tam príprava projektov. Teraz rokujeme, 

respektíve máme súhlas vlastníka pozemku na to, aby sme tam urobili kontrolné vrty 

a robia sa projekty tak, aby niekedy v budúcnosti tak ako /nezrozumiteľné/ sľúbilo, 

časť materskej školy vybuduje z vlastných prostriedkov a časť potom vybuduje, 

respektíve zafinancuje mestská časť. Ale to je otázka možno rozpočtu na rok 2019 

a neskôr. Pán poslanec Drozd, nech sa páči. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja som otvoril tú materskú školu Šťastnú, lebo som v tejto rade 

školy, v tejto materskej škole a ako poslanci nie som si istý, či aj medzi obyvateľmi 

Prievozu je takáto veľká prístavba vôbec, prístavba v areáli tejto materskej školy 

vhodná. Čiže podľa mňa najskôr sa treba dopýtať a že či vôbec takéto niečo tam 

realizovať vzhľadom aj na parkovacie miesta, pohyb, dopravu, či dynamickú alebo 

stabilnú a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že tieto peniaze by sa dali použiť na 

výstavbu novej materskej školy na pozemkoch, ktoré sú v našom vlastníctve a je to 

v blízkosti Kladnianskej, tam máme pozemky. Tam, kde sme chceli realizovať 

kontajnerovú materskú školu. Čiže poďme robiť naozaj radšej kroky, ktoré nám 

povedia áno, ideme do toho alebo nejdeme do toho a tak... ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Toto teda bola reakcia na moje záverečné slovo. 

Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo 

dva. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne, keďže neboli predložené 

žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, poprosím vás, aby ste dali hlasovať 

o návrhu uznesenia tak, ako bol aj v materiáli. Pre istotu radšej ho prečítam. Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu za prvé berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu Mestskej časti Ružinov za rok 2017. Za druhé, 

schvaľuje za A, celoročné hospodárenie Mestskej časti Ružinov za rok 2017 bez 

výhrad nasledovne. Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu – prebytok 

2 464 604,59 eur. Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu – schodok -

2 680 056,59 eur. Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia – schodok -

215 452 eur. Nevyčerpané účelové prostriedky -243 309,69 eur. Výsledok 

hospodárenia po úprava – schodok -458 761,69 eur. Použitie finančných operácií na 

vysporiadanie schodku 458 761,69 eur. Finančné hospodárenie, kladný výsledok 

3 415 520,33 eur. Výsledok hospodárenia celkom 2 956 758,64 eur. Za B, vrátenie 

nevyčerpaných finančných prostriedkov zapojených do rozpočtu cez finančné operácie 

do fondov v sume 2 956 758,64 eur. Za C, hospodárenie s fondami Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov za rok 2017, v zátvorke fond rozvoja bývania, rezervný fond. Za 

D, plnenie rozpočtov príspevkových organizácií a rozpočtovej organizácie 

v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2017. Za E, plnenie 

rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Ružinov 

za rok 2017. Dajte prosím hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. 

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo osemnásť poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Uznesenie 

k bodu číslo dva sme schválili. Veľmi pekne ďakujem. 

hlasovanie č. 4 

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

  – uznesenie č. 625/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 3 

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo tri – Návrh na prvú zmenu rozpočtu 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2018. Poprosím pani inžinierku 

Lehotayovú, aby uviedla materiál. 

 

Ing. Alena Lehotayová, odbor ekonomický: V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 

vám predkladáme materiál na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti. Táto zmena 

rozpočtu prebehla ako cez miestnu radu, cez komisie zastupiteľstva, boli ste s ňou 

myslím dosť detailne oboznámení na každej komisii, kde sme rokovali ako 

o príjmovej, o výdavkovej časti, o jednotlivých položkách, ktoré sú na strane 

výdavkov. Materiál obsahuje informáciu o rezervnom fonde, kde vidíte zostatok 

z predchádzajúceho roku, zapojenie prebytku hospodárenia, ktorý bol teda schválený 

a následné zapojenie cez jednotlivé finančné operácie do kapitálových výdavkov... do 

kapitálových výdavkov tohto rozpočtu. Neviem, ak máte ešte k danému materiálu 

nejaké otázky. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Hlási sa pán 

poslanec Vojtašovič. 

 

Martin Vojtašovič: Ďakujem za slovo. Ako som povedal, tu už budem možno trošku 

kritickejší. Proces kreovania tejto prvej zmeny rozpočtu nebol podľa môjho názoru 

nejaký ideálny, čo sa týka prípravy, vôbec do toho neboli zatiahnutí poslanci, 

poslanecké kluby, neboli k tomu žiadne stretnutia. Stanoviská komisií, pokiaľ viem, aj 

finančnej, aj územného plánovania vôbec neboli zohľadnené v tomto návrhu rozpočtu. 

Zapájame dva aj pol milióna eur na výdavky, čo nie je maličkosť, tak si myslím, že tá 

participácia poslancov a Miestneho zastupiteľstva mohla byť trošku vyššia. Na 

komisii finančnej bolo prijaté stanovisko, podľa ktorého navýšenie položiek pre 

Ružinovský športový klub a CULTUS nepovažujeme za nejaké vhodné. Skôr 

považujeme tie peniažky, ktoré by mali ísť do RŠK vhodné, vzhľadom na to, že je rok 

sociálnych aktivít zvýšiť na opatrovateľskú službu. Preto aj v zmysle stanoviska 

komisie finančnej ako teda predseda finančnej komisie navrhujem pozmeňujúce 

uznesenie k tomuto materiálu a to by znelo. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov schvaľuje prvú zmenu rozpočtu na rok 2018 podľa predloženého 

materiálu s tým, že z rozpočtovej položky športové a kultúrne podujatia RŠK 0810 

637002 program 10.1 transfer vo výške tridsaťtisíc eur sa presunie na opatrovateľskú 

službu na položku sociálne služby pre fyzické osoby 10203 642002 program 12.4 

a z rozpočtovej položky vybrané kultúrne vzdelávacie výkony prevádzka 08209 

635006 program 9.2 transfer vo výške stodeväťdesiatpäťtisíc dvestošesťdesiatšesť eur 

sa presunie do prebytku rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Ďakujem za 

slovo. 



10 

 

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

 

Slavomír Drozd: Ja ako k príprave rozpočtu takisto pri tejto zmene rozpočtu, my sme ju mali 

v komisii územného plánovania a ja som už mal pri návrhu rozpočtu výhradu, že sa 

tam nenachádza položka dvestopäťdesiattisíc ako participácia mestskej časti na 

rekonštrukcii budovy na Uránovej pre Základnú umeleckú školu Exnárova. Ja si 

myslím, že môžeme byť radi, že táto umelecká škola pracuje v našej mestskej časti 

a že kultúrne vzdeláva veľa detí a hlavne ružinovských. Čiže tento postoj mestskej 

časti je pre mňa absolútne zarážajúci. To, že magistrát a mestská časť majú nejaké 

nevysporiadané veci ohľadom pozemkov, to je druhoradé. Pre mňa je podstatné, aby 

sme my ako mestská časť prejavili podporu tejto základnej umeleckej škole a tú 

participáciu, tých dvestopäťdesiattisíc, ktoré sme im sľúbili, aj reálne naplnili, čiže ja 

dávam pozmeňovací návrh, aby sa v tejto zmene rozpočtu, aby boli vyčlenené peniaze 

v celkovom vyjadrení dvestopäťdesiattisíc euro z rezervného fondu a aby boli dané do 

výdavkovej časti ako participácia na rekonštrukcii Základnej umeleckej školy 

pavilónu alebo teda tej časti, ktorá bude realizovaná na Uránovej. Ďakujem. 

 

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

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne. Vďaka kolegovi Drozdovi, že predložil ten návrh, 

lebo neviem, myslím, že som bola ja poverená, že som to mala predložiť, keďže som 

vtedy viedla tú komisiu. A chcem poprosiť kolegov, aby s tým súhlasili, pretože my 

sme v mestskom zastupiteľstve minulého roku vyčlenili stotisíc eur na to, aby sa ten 

človek alebo tá organizácia, ktorá tam sídlila, urýchlene vysťahovala, aby sme mohli 

tú časť budovy premeniť na základnú umeleckú školu. Čiže ja by som prosila, keby to 

tam nestálo ľadom, ale aby sa našli peniaze, aby sa tá budova zrekonštruovala pre 

základnú umeleckú školu. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Kolegyňa Tvrdá, nech sa páči. Zamestnanec mestskej časti. 

 

Ing. Jarmila Tvrdá, poslankyňa mestského zastupiteľstva: Vážený pán starosta, dámy 

a páni... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nie ako poslanec, ako zamestnanec mestskej časti... 

 

Ing. Jarmila Tvrdá, poslankyňa mestského zastupiteľstva: Áno... /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Tak, potom si sadni, nech sa páči. Pán poslanec Jusko. 

Naštudujte si rokovací poriadok. Pán poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

Pavol Jusko: Ďakujem. Ja sa pripájam k tej myšlienke, ktorá tu bola povedaná. Ja osobne 

som chodieval na všetky návrhy rozpočtov, aj na zmeny. Tento rok nebola, pre mňa to 

bolo prekvapenie, pretože vlastne tam sa môžeme vyjadriť, aj keď tam chodíme 

niekedy dosť málo ľudí. Raz sa nám dokonca stalo, že na návrhu rozpočtu sme boli 

dvaja. Pozerám, traja, na pani poslankyňu Tomáškovú, takže len toľko. A druhú. 

Chcem sa spýtať. Vidím tu zateplenie základných škôl. Vrátim sa k tomu, že sme 

vtedy, to bolo asi dva roky alebo rok dozadu, sa stretávali a hovorilo sa o zateplení. 

Vtedy sme tlačili na to, aby bol harmonogram a nejaká postupnosť etapovitá 

zatepľovania budov. Či v tomto návrhu je, ako sme sa dohodli, ten harmonogram aj 

pokračovanie Ostredkovej, lebo v tej prvej fáze, ak sa nemýlim, tak bola telocvičňa 
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a tá školská družina, kde je umiestnená, nebola teda hlavná budova, či tam je zahrnutá 

aj základná škola na Ostredkovej. A po druhé. Tu hovoríte o... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Poprosím nevyrušovať... 

 

Pavol Jusko: ... rekonštrukcii bytov, materských škôl na triedy. Je tam zahrnutý aj byt, ktorý 

už pán Pener ma informoval, že bol predbežne, bola obhliadka vykonaná za zámenu 

na Materskej škole Stálicova. Je teda aj tento byt v tej rekonštrukcii už zahrnutý? 

Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pani inžinierka. 

 

Ing. Alena Lehotayová, odbor ekonomický: Čo sa týka harmonogramu zateplenie 

základných škôl, tak pokračujeme v tom harmonograme, ktorý bol pôvodne 

predložený. Áno, Základná škola Ostredkova sa zatepľuje tento rok. Čo sa týka bytu, 

neviem, pán Pener... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nedal som slovo. Potom, prihlás sa a potom dostaneš slovo. Pán 

poslanec Drozd. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem, ďakujem. Takže k tomu môjmu prvému príspevku by som 

prečítal návrh uznesenia. A to je. Mestské... Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Ružinov schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2018 s tým, aby sa z rezervného fondu 

vyčlenilo dvestopäťdesiattisíc euro na participáciu pri rekonštrukcii budovy na 

Uránovej ulici pre Základnú umeleckú školu Exnárova a táto položka sa dala do 

výdavkovej časti rozpočtu. V druhej časti tohto príspevku by som reagoval na list, 

ktorý sme dostali na tomto zastupiteľstve a to je výstup zo spoločného stretnutia 

s PRO BIOS-om ohľadne budovy, ktorá... budovy bývalej prievozskej radnice. Ja si 

myslím, že je dobré, že sa jednalo s touto spoločnosťou s tým, že by sme získali túto 

budovu do nášho majetku a otázka je, že či s touto sumou štyristotisíc, o ktorej tento 

list hovorí a kde o päťdesiattisíc znížili prvú ponuku, či zhruba s takouto sumou 

rátame aj v tejto zmene rozpočtu alebo je to iba nejaký výstup, s ktorým budeme 

v ďalšej budúcnosti pracovať. Ja si myslím, že ako keď máme takú položku ušetrenú 

z minulého roku, tak by sme minimálne takúto sumu mali v podstate tam dať do 

rozpočtu, aby sme operatívne vedeli, nakladať. Ja nehovorím, že ešte o tom nebudeme 

hovoriť. Ale keď už máme zmenu rozpočtu, tak nejakú sumu by sme tam mali dať, 

aby sme sa reálne posunuli v tých jednaniach ďalej. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: K tomuto faktickú môžem ja podľa rokovacieho poriadku. Prvá 

vec. Uránová rokujeme s Generálnym investorom Bratislavy aj o iných projektoch 

v Ružinove. Ako mestskí poslanci by ste mali vedieť, že má tam asi deväťstotisíc 

Generálny investor Bratislavy na rekonštrukciu Uránovej a vôbec sa nepočíta v tomto 

roku, čiže my si zaviažeme dvestopäťdesiattisíc v rozpočte, je to niečo podobné ako tá 

Materská škola Šťastná a viem, že ju nevyčerpá hlavné mesto. Ja som pani riaditeľke 

sľúbil na jednom zo záverečných koncertov Základnej umeleckej školy Exnárova, že 

budeme participovať a budem sa prikláňať k tomu, aby sme spolu s vami teda, 

s poslancami, schválili tých dvestopäťdesiattisíc. Druhá vec. Štyristotisíc. Som rád, že 

mám zatiaľ aspoň tvoju podporu vzatia do vlastníctva bývalej radnice v Prievoze. To 

rokovanie nebolo jednoduché. Ja som im navrhol, že vlastne tento list dostali. My by 

sme, preto to máte všetci, ja vás oslovím, aby sme si dohodli jeden termín, kde 

pôjdeme na miestnu obhliadku, pôjdeme aj do tej budovy, aj k rodine Šubinovcov, 
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ktorí viete, že je tam súdny spor medzi PRO BIOS-om a Šubinovcami. Pôjdeme, 

porozprávame, pozrieme, koľko metrov štvorcových, dohodneme sa. A ak to teraz 

nebude v rozpočte, ja by som sa prikláňal  tomu, že nielen na kúpu tej nehnuteľnosti, 

ale vyhraďme peniaze už aj na rekonštrukciu a to má svoju následnosť. Neverím... 

teda nehovorím, že v roku 2018 aj zrekonštruujeme tú budovu, ale aspoň tí v roku 

2019 a následné roky aby vedeli aspoň orientačne sa hýbať, čo bude stáť potom aj 

rekonštrukcia tohto... tejto budovy starej radnice. Len toľko faktickou. Faktická ďalšia 

ale na moju faktickú asi nie. Ale pred tým pani Šimončičová neviem, či chcela tiež na 

tvoju? Na mňa. Tak potom faktickou pán poslanec Drozd. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja faktickou reagujem na faktickú pri mojom príspevku. Áno, je 

to racionálne, ale ja si myslím, že vzhľadom na to, že v novembri sú komunálne 

voľby, nevieme ako bude pokračovať zastupiteľstvo, koľkí budú noví, koľkí zostanú. 

Čiže ja by som obidve tieto veci, čo ste spomínali, pán starosta, by som zobral ako 

deklaratívnu podporu a dal to do rozpočtu. Aj keď povedzme tie peniaze sa nestihnú 

minúť alebo nestihnú sa zrealizovať. Bude to deklaratívna forma nejakého súhlasu 

tohto zastupiteľstva pre ďalšie zastupiteľstvo alebo pre ďalšieho starostu, ktorý príde 

po vás. Ja si myslím, že toto by bol určitý aj nejaký výsledok našej štvorročnej práce, 

ktorú sme tu realizovali. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Aj k Uránovej aj k radnici. K Uránovej. To, 

že mesto vôbec teraz nekoná okrem asfaltovania absolútne nič, lebo nič iné nezaujíma 

toto vedenie mesta a stoja všetky ostatné veci, to ešte neznamená, že my by sme 

nemali takto tam vyčleniť tie peniaze, ako povedal kolega poslanec Drozd. Že nech je 

to v rozpočte. Náhodou, ja neviem, motyka vystrelí alebo čo, ale už je to tam 

pripravené na tú Uránovú. Je to naša vôľa a takto prejavíme chuť tam dať tie peniaze. 

A druhá vec, čo sa týka Prievozu. Ja by som to, pán starosta, kúpila a peniaze na 

rekonštrukciu si môžeme dať, neviem, buď do ďalšieho... ďalšej zmeny rozpočtu, ale 

určite by som. Do septembra sa môže všeličo stať. Ak by ste to dali do septembrového 

rozpočtu kúpu tej starej radnice. Tá stará radnica je pre nás tak dôležitá, že štyristotisíc 

podľa mňa nie je tak veľa. 

 

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

 

Patrik Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Chcem si dovoliť vyjadriť nesúhlas 

s tvrdením alebo s námetom pána poslanca Drozda, aby sa jednalo o deklaratívnu 

podporu zámeru na odkúpenie radnice. Nemáme čo deklarovať. Všetci v tejto 

miestnosti okrem teda ľudí, ktorí to naozaj nemusia vedieť, ale minimálne poslanci 

vedia, o akú budovu ide a tento zbor delegoval žiadosť na starostu, aby konal vo veci 

odkúpenia tejto vzácnej budovy. Pokiaľ by mala ohroziť položka dvestopäťdesiattisíc, 

ktorá sa nie deklaratívnym spôsobom, ale reálne má zahrnúť do rozpočtu v rámci 

zmeny rozpočtu, nebudem hlasovať za tento návrh, pokiaľ by mala nejak naozaj 

ohroziť táto dôležitejšia a podstatnejšia idea na odkúpenie obecnej radnice v Prievoze. 

Ja neviem to posúdiť. To by ste mali zrejme vedieť vy alebo spracovateľka tohto 

materiálu, či tá položka dvestopäťdesiat tisíc určená alebo navrhovaná, uvažovaná na 

tú základnú umeleckú školu môže ohroziť tento zámer, o ktorý už roky usilujeme 

a ktorý sa tak nešťastným spôsobom dostal do súkromných rúk. Mohol by som, pán 

starosta, poprosiť, keby mi na to dal niekto odpoveď, či tie peniaze môžu ohroziť 

odkúpenie tejto budovy? 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pani inžinierka Lehotayová. 

 

Ing. Alena Lehotayová, odbor ekonomický: V materiáli máte predložené čerpanie 

z rezervného fondu, kde zostatok po celom zapojení, čo plánujeme tento rok urobiť, je 

jedna celá osemstosedemdesiatsedemtisíc. Takže tu je vlastne odpoveď na vašu 

otázku, či je priestor. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Drozd. Nevyrušujeme. Pán 

Drozd, faktickou... 

 

Slavomír Drozd: Ja som presne toto, Patrik ako kolega, keby si si študoval materiály, tak 

vieš, že pri trojmiliónovom prebytku a pri rezervnom fonde, kde je milión aj niečo, čo 

ti pani Lehotayová povedala, tak by si videl, že ani dvestopäťdesiattisíc na Exnárovu 

ani štyristotisíc na budovu, ktorú chceme dlhodobo kúpiť, finančnú situáciu tejto 

mestskej časti to nezruinuje. Čiže všetci sa prihovárame za obidva projekty, ktoré sú 

tu. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán zástupca Pener. 

 

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

Odpoviem ten dotaz pána poslanca Juska k tomu bytu v MŠ Stálicova. Mám ďalšiu 

dielčiu, verím, pozitívnu správu, že obyvatelia toho bytu v objekte Stálicovej už nám 

doručili aj písomný súhlas s bytovou náhradou. My už peniaze na rekonštrukciu tohto 

konkrétneho bytu fakticky máme plánovanú. Oni v tom byte, samozrejme, reálne 

bývajú, musí nasledovať tvorba projektovej dokumentácie a tak ďalej, ale je ambícia 

dokončiť tú rekonštrukciu, poviem, do konca kalendárneho roka. V rámci možnosti 

ešte budeme to samozrejme sledovať, ovplyvňovať, aby sa to podarilo. Veď to ide 

o záujem celej mestskej časti, samozrejme. 

 

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

 

Martin Patoprstý: Ďakujem za slovo. Ja mám s kolegyňou Annou Reinerovou pripravené 

uznesenie, respektíve návrh na doplnenie uznesenia. Je to v zmysle zápisnice 

z komisie územného plánovania a životného prostredia a dovolím si ho teda prečítať. 

Na základe zápisnice z komisie územného plánovania a životného prostredia zo dňa 

18.06.2018 žiadame vyčleniť päťtisíc euro z položky údržba verejnej zelene za 

predpokladu, že táto nebude vyčerpaná. V opačnom prípade bude položka navýšená 

v druhej zmene rozpočtu. To je citát priamo zo zápisnice komisie, ktorá bola 

jednoznačne jednohlasne schválená. A ide o päťtisíc euro na vyčlenenie na tie 

takzvané tienidlá na detské ihriská, kde sme v minulosti prijali uznesenie, pretože 

informácia bola taká, že nie sú na to v rozpočte alokované finančné prostriedky a táto 

suma by mala na to postačovať. Čiže predkladám návrhovej komisii. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pani inžinierka? K tomu máme to vyčlenené alebo? 

Nech sa páči. 

 

Ing. Alena Lehotayová, odbor ekonomický: Na komisii životného prostredia bol 

predložený, bola predložená táto otázka, že či je možné vyčleniť týchto päťtisíc euro 

a vlastne z tej údržby zelenej... údržby verejnej zelene je možné čerpať týchto päťtisíc. 

Je tam ten priestor. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje. Faktickou pán poslanec Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý: Ja iba, aby sme zbytočne potom neprijímali uznesenie. Ak to teda je, že 

tie peniaze tam sú vyčlenené, tak to moje uznesenie potom nemusíme o ňom hlasovať. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pani inžinierka. 

 

Ing. Alena Lehotayová, odbor ekonomický: Ide o to, že zatiaľ ich máme na rozpočtovej 

položke údržba verejnej zelene. Ak ich chcete vyčleniť, je potrebné, aby prešlo 

hlasovaním. 

 

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

 

Tatiana Tomášková: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som sa na miestnej rade zdržala pri 

odporúčaní schváliť prvú zmenu rozpočtu nie z dôvodu, že by, samozrejme, som 

nesúhlasila, že treba zreálniť tie príjmy do výdavkovej položky, ale práve preto, že 

som predpokladala, že za dva týždne do rokovania miestneho zastupiteľstva pôjde 

materiál aj na komisie a vzídu z toho poslanecké návrhy. Ja som veľmi smutná 

a prejavila som názor pánovi starostovi, že pri takomto objeme peňazí je naozaj veľmi 

dobré, aby sa pri zmene rozpočtu v takýchto objemoch naozaj robili stretnutia. 

Chápem, kolegovia, každú ambíciu, aj to, čo tu bolo doteraz povedané, zapojiť 

peniaze aj na to, čo sa... čo treba robiť, buď Exnárova, už nehovorím o radnici. Len 

neviem, že či je to naozaj priestor pri zmenách rozpočtu. Ja si myslím, že toto by malo 

byť vecou naozaj rozpočtu ako takého a pri zmenách rozpočtu buď navyšujeme alebo 

krátime položky podľa potreby reálnej, čo sa toho roku. Naša úloha je dobre 

naplánovať rozpočet na kalendárny rok. Tu si myslím, že je naša ambícia. Preto som 

z toho taká zmätená, lebo keby sme sedeli pred dvoma týždňami, troma, všetci pokope 

a sme sa rozprávali a nie teraz počúvali, že jedna komisia dá jeden návrh, druhá druhý 

a na to musíme tuná na zastupiteľstve reagovať, tak sme možno ten... tú prvú zmenu 

rozpočtu, ktorá bola navrhnutá úradom, sme nemuseli byť v niektorých položkách až 

takí veľkorysí. Ja ich teraz nebudem menovať. Ja som sa pani Lehotayovej pýtala, že 

či naozaj všetky sú oprávnené. Konzultovala som napríklad s pánom Hrapkom so 

sociálnej komisie niektoré položky. A tento priestor na debatu mal vzniknúť pred tým. 

Ja si ale napríklad myslím, že ja viem, že vidíte tam určitú sumu a chcete ju teraz 

prerozdeliť na to, na to, na to. Len našou ambíciou je podľa mňa nie úplne minúť ten 

rezervný fond. Nás tu čakajú do budúcnosti veľké investície. Súhlasím s kúpou 

radnice, aj na to máme, samozrejme, budeme musieť stavať domy opatrovateľskej 

starostlivosti, už nehovorím o parkovacích miestach. Myslím si, že keď vidíme my 

nejakú veľkú sumu na rezervnom fonde, nemáme mať teraz ambíciu ju znížiť na 

milión, ako bolo minulý rok a pominulý. Mali by sme ísť cestou, sme v dobrých 

rokoch, máme možno peniaze a mali by sme začať šetriť a mali by sme na tom 

rezervnom fonde kumulovať každý rok o milión viac a nie o milión menej, aby sme 

naozaj v tejto mestskej časti vedeli postaviť naozaj investičné veci veľké, ktoré treba. 

Ale samozrejme v tom rozpočte na ten celý rok treba plánovať ihriská, cesty tak, ako 

sa to robí, ale ono sa to aj robí postupne, všetky ihriská opravujeme, školy 

zatepľujeme, len to neni v jednom roku. Ja viem, že to každého nášho poslanca v tom 

volebnom období trápi, chceli by sme radi, aby tá moja škola v mojom volebnom 

období bola zateplená a podobne. Toto všetko chápem. Preto je podľa môjho aj 

finančná komisia dáva tú ambíciu skôr napĺňať ten prebytkový fond, aby sme mali 

potom na investičné veci. A ešte poslednú myšlienku. Prosím vás, nebojme sa toho, že 

končíme volebné obdobie. My tu máme veľkú skúsenosť za tie štyri roky a majme 
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ambíciu, keď nie už schváliť, tak určite pripraviť nasledujúcim kolegom dobrý návrh 

rozpočtu na budúci rok 2019. Sami, keď sme začínali toto volebné obdobie, sme prvé 

mesiace tápali, lebo sme nedôverovali. Ale veď toto je v tej politike to, že teraz tu 

nezačína rok nula alebo rok jeden výmenou zastupiteľstva. Tu má byť nejaká 

kontinuita a uchádzajme sa o to, že my sa ešte do toho novembra alebo v poslednom 

zastupiteľstve už keď nie prijmeme, tak prijmeme návrh rozpočtu, ktorý budeme 

odporúčať hneď novému zastupiteľstvu, aby to prijal. Takže nebojme sa napríklad, 

keď dneska náhodou niečo neprejde z tých vašich návrhov, brať to tragicky. Budeme 

schvaľovať ešte zmenu rozpočtu, ale urobme nástrel naozaj reálnej... reálneho 

rozpočtu, čo budeme ďalej robiť. Takže uvidíme, ako to odhlasujete. Ja osobne, viete, 

tam by sme dali päťdesiattisíc, tam by sme dali dvestotisíc, tam by sme dali 

štyristopäťdesiattisíc, to je všetko fajn. Len chýba mi k tomu, že sme k tomu nesedeli, 

naozaj, že sme k tomu všetci nesedeli a teraz každý z nás by mohol mať daný návrh 

a mohli by sme to dať. Že ak náhodou nepodporíte niektorý, napríklad ja súhlasím 

s tou radnicou, o tom sme sa bavili, to treba kúpiť, ale nielen tu. Ja by som znova 

obnovila osloviť majiteľa bývalej detskej škôlky, materskej škôlky na Svidníckej, 

Plavba Dunajská. Stojí to tri roky. Ja viem, že ste hovorili, ale znova by som sa 

skúsila. Tých investícií je tu strašne veľa. Na to by sme mali šetriť peniaze. Ďakujem. 

 

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

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne. Súhlasím čiastočne s pani Tomáškovou v tom, že je 

dobré, keď máme nejakú väčšiu sumu peňazí a nie je dobré, keď ju rozfrckáme na 

malé časti aj to nie spoločnou dohodou. Ale niekedy sa nedá, lebo v priebehu roka 

nedá sa to pripraviť na začiatku roka ako plánovaný rozpočet, lebo niekedy prídu také 

veci ako je kúpa tej radnice. Takže som za to, aby sa peniaze, ktoré si nazhromaždíme, 

minuli na niečo rozumné po veľkej diskusii na niečo veľké. Ale zároveň prosím, aby 

sme súhlasili s takýmito vecami, ako je tá radnica, lebo taký klenot tuto iný nemáme. 

Takže aj áno, aj nie, aj /nezrozumiteľné/. Niektoré veci áno, ale všeobecne súhlasím. 

Ďakujem. 

 

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

 

Jozef Matúšek: Ďakujem. Mám za to, že keď sa tu číta stanovisko komisie územného 

plánovania a životného prostredia, kde boli schválené tri body a pani inžinierka 

Lehotayová bola pri tom, tak by sa mali súhrnne prečítať všetky tri body a nie, aby 

pán Drozd, pán Pätoprstý a potom ja každý bod zvlášť dával ako zmenu uznesenia. 

Preto si dovoľujem prečítať návrh na zmenu uznesenia, respektíve doplnenie 

uznesenia. Neviem prečo doplnenie uznesenia, keď dávam návrh. Mestské 

zastupiteľstvo Mestskej časti Ružinov schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2018 a to 

z rezervného fondu vyčlenilo päťdesiattisíc euro na rekonštrukciu detského ihriska 

tým, že dobuduje hracie prvky na stanovištiach vo vnútrobloku veľkého sídliska viac 

ako päťsto bytov Líščie Nivy – Palkovičova, ktoré Miestny úrad Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov demontoval v roku 2016 a nepostaral sa o vybavenie týchto 

hracích prvkov na jedenástich stanovištiach. Ďakujem. 

 

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

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Čo sa týka zmeny 

rozpočtu, mňa teší to, že tam je jedna z dôležitých položiek pri vzdelávaní a to je 

prijatie asistenta učiteľa na Materskú školu Exnárova. To ma teší, že budeme mať 
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takého asistenta. Čo ale mňa zaujíma, je časť všeobecné verejné služby a to konkrétne 

regresná náhrada ministerstvu dopravy za pochybenie stavebného úradu v roku 2008 

8,3 tisíc eur a takisto spoločné právne zastupovanie s ministerstvom dopravy osemtisíc 

eur. Keďže sa jedná o pochybenie stavebného úradu, tak by ma zaujímalo, či sa to 

vymáha voči konkrétnemu zamestnancovi, ktorý pochybil. Takže je taká moja otázka 

k tomu. Ďakujem pekne. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: To pochybenie bolo z roku 2008. Ten zamestnanec už nie je 

zamestnanec. Pani inžinierka Lehotayová, nech sa páči. 

 

Ing. Alena Lehotayová, odbor ekonomický: Ja by som ešte poprosila k uzneseniu pána 

Matúšeka, ktorý navrhol. Hovorili sme o tomto detskom ihrisku Líščie Nivy na 

komisii. Ja som si dovolila pripraviť jednu prezentáciu, keby ste boli takí dobrí a keby 

ste si ju teda pozreli, ako to bolo pred tým a ako je to teraz. Poprosím pána Bieleho. 

Čiže videli sme, že to ihrisko, ktoré tu bolo postavené, tak bolo ešte z roku 2007, šesť, 

osem. Bolo v takom stave, že vlastne mestská časť musela dať zákaz vstupu, pretože 

vlastne tie nosné časti boli úplne rozpadnuté. Je to vlastne toto pred... toto je stav pred 

rokom 2013 pred tým, ako sme začali rekonštruovať. Vidíte, že tie časti sú tam úplne 

polámané. Pre tie deti to bolo úplne nebezpečné vlastne. Táto stavba už nespĺňala 

bezpečnostné normy. Z tohto dôvodu sme prišli k... nastala revitalizácia tohto ihriska 

a to ihrisko Líščie Nivy vlastne stálo nás pätnásťtisíc euro aj s DPH a v súčasnej dobe 

vyzerá nasledovne. Sú tu body, ktoré všetko bolo potrebné urobiť na tomto ihrisku. 

Odstránenie plochy, nainštalovanie tých hracích prvkov, bezpečnostná dopadová 

plocha, výmena parkového mobiliáru aj prístupové ihrisko, ktoré bolo smerom na 

Palkovičovu. A vyzerá nasledovne. Stálo nás pätnásťtisíc euro. Nie nás, teda bola tá 

hodnota toho aj s DPH. Takže to informácia k detskému ihrisku Líščie Nivy. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktická, pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek: Mám k tomu pripomienku. Pani Lehotayová, ak by ste zavádzali tu 

prítomných ľudí, tak nezavádzajte niekoho, kto tam býva tridsaťdva rokov a občanov, 

ktorí využívajú, ešte raz hovorím veľkého sídliska práve tých jedenásť stanovíšť, ktoré 

nie sú pokryté, lebo to ste neukázala. Prvé,  čo ste ukázali, detailne zákaz vstupu a tak 

ďalej. Ja sa pýtam, čo robil miestny úrad trinásť rokov podľa toho, čo ste povedali, 

keď to nechal do takéhoto stavu to umelecké dielo toho sochára, ktoré bolo pre celé 

sídlisko univerzálne pre všetky vekové kategórie. Teraz je tam jedno prdítko, ktoré 

tam dala spoločnosť FINEP. Ak chcete, aby som dal audit, že to stálo pätnásťtisíc, tak 

budete mať nepríjemnosti. Ďakujem, to je všetko. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pán poslanec, ja by som ťa poprosil, aby si sa nevyhrážal. 

Neviem, aké nepríjemnosti hovoríš. Keď chceš ísť do minulosti, tak ja by som chcel 

naozaj vedieť, čo predchodcovia robili alebo čo nerobili, keď neviem prečo 

spochybňuješ spoločnosť FINEP, pretože keď som sa stal starostom, tak som žiadal 

všetkých tých investorov, aby nejako pomohli mestskej časti a tento investor zaplatil 

ihrisko, ktoré sme my naprojektovali, respektíve muselo spĺňať všetky podmienky 

a neviem, tá vyhrážka o tom, že budeme mať nepríjemnosti, podľa mňa nie je na 

mieste. V roku 2012 sme uzatvorili to ihrisko. Ja neviem, že to je nejaké umelecké 

dielo. Bolo to ihrisko z drevených prvkov a tým, že sú tie moderné prvky plastové, 

musia byť iné dopadové plochy, ako boli v minulosti, tak odborní zamestnanci 

mestskej časti súhlasili s tým projektom, ktorý predložil... predložila spoločnosť 

FINEP, ktorá tam robila investície. Dovtedy neexistovali poplatky za rozvoj. My sme 
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žiadali investorov, okrem takýchto detských ihrísk nám robili aj materské školy, 

toalety, cesty, chodníky. To nebolo z rozpočtu mestskej časti. Tak poprosím, aby tu 

nepadli také vyhrážky, že niekto tu bude mať nepríjemnosti, lebo bolo zrušené 

nebezpečné detské ihrisko a bolo vytvorené nové. A pozemok pod týmto detským 

ihriskom nemáme v správe. Pozemok je hlavného mesta. Faktickou pán poslanec 

Matúšek. 

 

Jozef Matúšek: Pán starosta, vy máte právo svojou rétorikou proste oboznámiť celú situáciu, 

ale ja s ňou nemôžem súhlasiť, lebo berte do úvahy jedno. Tá prezentácia bola 

účelová. A viac sa k tomu nevyjadrím, dobre? Že ste si to poňali ako že to bola 

prezentácia, ktorá ja na základe toho, že som tam poslanec toho obvodu a viem, čo tí 

ľudia potrebujú tam pre všetky vekové kategórie, tak berte to prosím vás úplne vážne, 

pretože potom tá spolupráca predovšetkým v tomto podaní vašej rétoriky a tak, ako to 

pani inžinierka Lehotayová podala beriem ako účelové, pretože vy ste neukázali záber 

toho umeleckého diela a ako to fungovalo desať rokov, pokiaľ ste nedostali tento stav 

tak, ako ste ho ukázali. To je všetko, ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou, pani poslankyňa Tomášková. 

 

Tatiana Tomášková: Faktická poznámka smeruje ešte k vystúpeniu pána Matúšeka svojím 

príspevkom. Ja chápem ambíciu pána kolegu. Jeho trápi, ako to tam vyzerá. Každého 

z nás trápi takéto detské ihrisko alebo akákoľvek plocha, ktorú vieme, že by mohla 

vyzerať stokrát krajšia. Som, uchádzam sa o to kolegovia, aby toto naozaj, veď tá 

komisia, na ktorej sedíte, ja oddelenie, ktoré má toto na starosti, detské ihriská, dlhé 

roky s nimi spolupracujem. To sú šikovní ľudia, naozaj. Je tu urobená pasportizácia 

detských ihrísk a je normálne urobený harmonogram obnovy. Príslušná komisia má 

kontrolovať, či sa dodržiava, má pri každom rozpočte každý rok navrhnúť ďalšie tri-

štyri a má to ísť podľa môjho názoru harmonogramom. Takto s takýmto názorom by 

tu každý z nás mohol teraz prísť a každé ihrisko vo svojom volebnom obvode by si 

mohol presadzovať. Ja to nevylučujem, že to tak nemôžu tí poslanci robiť. Ale 

uchádzajme sa o systém, že naplánujeme v nejakých dohľadných rokoch, teraz 

budeme robiť tieto ihriská tri, tieto tri. Preto považujem túto debatu za trošíčku ako 

takú zbytočnú. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Guldan. 

 

Patrik Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Aby opäť nedošlo k nedorozumeniu, dovoľujem si 

k tomu, čo som hovoril v tom svojom príspevku, predložiť návrh na doplnenie 

uznesenia, o ktorom budeme hlasovať. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov žiada vyčleniť čiastku vo výške štyristotisíc eur z rezervného 

fondu na odkúpenie budovy obecnej radnice v Prievoze, LV číslo 5463 od spoločnosti 

PRO BIOS. Neviem, či je to korektné. Myslím, že áno. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Asi áno. 

 

Patrik Guldan: Ďakujem pekne. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem, keďže sa... 

 

Patrik Guldan: Prosím, aby poslanci podporili toto uznesenie. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Keďže sa nikto nehlási do diskusie, končím diskusiu. Ak 

o záverečné slovo nie je potrebné, tak dávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby 

predniesol návrhy uznesení v poradí, ako boli doplňované, predložené uznesenie 

poslancami. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Prvý bol predložený 

návrh pána Vojtašoviča, ktorý navrhuje. Návrh zmeny uznesenia. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov za A - schvaľuje prvú zmenu 

rozpočtu na rok 2018 podľa predloženého materiálu s tým, že z rozpočtovej položky 

športové a kultúrne podujatia RŠK 08.10 637002 program 10.1 transfer vo výške 

30 000 eur sa presunie na opatrovateľskú službu na položku sociálne služby pre 

fyzické osoby 10.2.0.3 642002 program 12.4 a z rozpočtovej položky vybrané 

kultúrne vzdelávacie výkony prevádzka 08.2.0.9 635006 program 9.2 transfer vo 

výške 195 266 eur sa presunie do prebytku rozpočtu Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov. Pán predsedajúci, dajte prosím o tomto hlasovať. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k tomuto návrhu pripomienky? Nie sú. Pripravme 

sa na hlasovanie, hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo osem poslancov, traja boli proti, traja sa zdržali, štyria nehlasovali. 

Tento návrh neprešiel. 

hlasovanie č. 5 

 za: 8  proti: 3  zdržali sa: 3  nehlasovali: 4  

  – návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Druhý návrh v poradí 

predložil pán Drozd, ktorý predložil návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej 

časti Ružinov schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 20018 s tým, že sa z rezervného fondu 

vyčlenilo dvestopäťdesiattisíc... aby sa z rezervného fondu vyčlenilo 

dvestopäťdesiattisíc eur na participáciu pri rekonštrukcii budovy Uránova ulica pre 

Základnú umeleckú školu Exnárova a táto položka sa dala do výdavkovej časti 

rozpočtu. Dajte prosím hlasovať o tomto. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo päť poslancov, štyria boli proti, siedmi sa zdržali, traja nehlasovali. 

Tento návrh nebol schválený. 

hlasovanie č. 6 

 za: 5  proti: 4  zdržali sa: 7  nehlasovali: 3  

  – návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Máme tu tretiu zmenu 

v poradí od poslanca Patoprstého a pani Reinerovej. Na základe  zápisnice z komisie 

územného plánu a životného prostredia zo dňa 18.06.2018 žiadame vyčleniť päťtisíc 

euro z položky údržba verejnej zelene za predpokladu, že táto nebude vyčerpaná. 

V opačnom prípade bude položka navýšená v druhej zmene rozpočtu v zátvorke 

v zmysle uznesenia komisie. Nie som si istý, či toto chcete teda nechať hlasovať, lebo 

neviem, že odkiaľ kam sa čo by sa presunulo. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Z položky zelene a tienenie tak ako pani vedúca povedala, čiže 

asi je to jasné. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: No, nie je mi to, z toho, čo tu je napísané, 

to jasné nie je. Lebo ja som nevidel ani zápisnice z komisie územného plánu... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ešte raz môžeš prečítať ten návrh uznesenia? 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Na základe  zápisnice z komisie 

územného plánu a životného prostredia, ktorú sme nevideli, zo dňa 18.06.2018 

žiadame vyčleniť päťtisíc euro z položky údržba verejnej zelene za predpokladu, že 

táto nebude vyčerpaná. V opačnom prípade bude položka navýšená v druhej zmene 

rozpočtu. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ja si myslím, že sa aj keď tam nie je číslo položky, ale názov 

položky je jasný, takže dá sa, bude sa to dať urobiť, áno. Takže vieme, o čom budeme 

hlasovať. Pani poslankyňa Šimončičová ešte k tomu? 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne. Možno bol zlý slovosled. Ja len aby to bolo úplne 

jasné. V zápisnici to máme podobne, len je tam v zápisnici jasnejšie, že aby boli 

vyčlenené finančné prostriedky z položky údržba verejnej zelene vo výške päťtisíc 

euro na zatienenie vytypovaných troch pieskovísk na detských ihriskách za 

predpokladu, že táto položka nebude v tomto roku vyčerpaná. A v prípade zvýšeného 

čerpania z uvedenej položky, sa čerpanie z tejto položky upraví v druhej zmene 

rozpočtu. Je to jasné. Nie je to jasné? 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Patoprstý k tomuto návrhu. 

 

Martin Patoprstý: Ďakujem. Ja som iba citoval zápisnicu tak, ako som ju našiel. Čiže keď 

niekde bola chyba, tak v zápisnici, lebo presne som opísal citát, ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Takže pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo pätnásť poslancov, nikto nebol proti, traja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. Tento návrh bol schválený. 

hlasovanie č. 7 

 za: 15  proti: 0  zdržali sa: 3  nehlasovali: 1  

  – uznesenie č. 626/XXXVIII/2018 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Ďalší návrh v poradí 

predložil pán Matúšek, ktorý znie. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Ružinov 

schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2018 tak aby sa, že z rezervného fondu sa vyčlení 

päťdesiattisíc eur na rekonštrukciu detského ihriska tým, že dobuduje hracie prvky na 

stanovištiach vo vnútrobloku veľkého sídliska Líščie Nivy – Palkovičova, ktoré 

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov demontoval v roku 2016. Dajte 

prosím o tomto hlasovať. 

 

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

hlasovanie, hlasujeme. 
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Hlasovanie: Za hlasovalo osem poslancov, štyria boli proti, štyria sa zdržali, dvaja 

nehlasovali, tento návrh nebol schválený. Nech sa páči, pán predseda. 

hlasovanie č. 8 

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

  – návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne a máme tu posledný návrh 

na zmenu od Patrika Guldana. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov žiada vyčleniť čiastku štyristotisíc eur z rezervného fondu na odkúpenie 

budovy obecnej radnice v Prievoze, LV číslo 5463 od spoločnosti PRO BIOS. Pán 

predsedajúci, dajte prosím hlasovať o tomto návrhu. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme. 

 

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

nehlasoval. Tento návrh sme schválili. Nech sa páči, pán predseda. 

hlasovanie č. 9 

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

  – uznesenie č. 626/XXXVIII/2018 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže... tak, Patrik, 

dobrý návrh veru. Dobre. Keďže tých päťtisíc eur, ktoré sme schválili ako zmenu, tie 

ostávajú vlastne v tej istej položke pri bežných výdavkoch, ak si dobre pamätám. Tak 

tým pádom tam nemusíme navrhovať upravovať žiadnu zmenu a čo sa týka 

posledného návrhu pána Matúšeka, tých päťdesiattisíc, na... pardon, pána Guldana, 

pardon. Tak ak si dobre pamätám, malo by to znamenať, že ten návrh, ktorý máte 

všetci pred sebou na zmenu rozpočtu, tak do príjmových operácií je plus štyristotisíc 

z rezervného fondu a plus štyristotisíc je aj do kapitálových výdavkov. Aký som 

šikovný... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Takže je to v poriadku. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Takže tým pádom s touto jedinou zmenou 

dajte prosím hlasovať o návrhu, ktorý každý dostal. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Čiže vieme, o čom budeme hlasovať. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

nehlasoval. Uznesenie k bodu číslo tri, čiže Návrh na prvú zmenu rozpočtu Mestskej 

časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 sme prijali.  

hlasovanie č. 10 

 za: 17  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 1  

  – uznesenie č. 626/XXXVIII/2018 

 

Veľmi pekne ďakujem, naozaj som netušil, že tak rýchlo alebo taký prvý krok, taký 

rýchly prvý krok urobíme k Prievozskej radnici, veľmi ma to teší. To, čo som hovoril 

na začiatku. Oslovím vás, aby sme išli fyzicky do priestorov starej radnice a bytu 

rodiny Šubinovcov. S nimi som už komunikoval, že niekedy začiatkom budúceho 

mesiaca by sme sa dohodli aj s vlastníkmi objektu starej radnice aj s rodinou 
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Šubinových a prišli by sme tam na fyzickú obhliadku, povedali si tie naše predstavy, 

čo by tam mohlo byť a tá cena, ako ste videli, je platná do konca septembra. Tak 

urobíme všetko pre to spoločne, aby sme v septembri schválili kúpno-predajnú zmluvu 

a dostali do majetku radnicu v Prievoze. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Bod č. 4 

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie 

01.01.2017 do 31.12.2017 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo štyri - Rozbor činnosti a hospodárenia 

Ružinovského športového klubu za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Poprosím 

pána riaditeľa inžiniera Lenára, aby uviedol materiál. 

 

Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ RŠK: Dobrý deň dámy a páni. Predkladám rozbor činnosti 

a hospodárenia Ružinovského športového klubu za rok 2017. Tento materiál bol 

prerokovaný na pôde Ružinovského športového klubu v apríli, následne na miestnej 

rade Mestskej časti Bratislava – Ružinov, následne na komisii školstva, kultúry 

a športu a komisii finančnej, podnikateľských činností a informatiky. Vyjadrenie 

z komisií bolo bez pripomienok. Ďakujem. 

 

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

nehlási do diskusie? Faktickou pán poslanec Matúšek. Nech sa páči. 

 

Jozef Matúšek: Budem krátko, tak dúfam, že to stihnem. Ja by som pánovi riaditeľovi chcel 

poďakovať za tú správu, ktorú vypracoval, pretože tam sa človek nestratí 

z jednoduchého dôvodu, že keď si otvorí, dá sa povedať, na strane dva obsah, tak si 

môže kľudne pozerať všetko, čo s tým materiálom súvisí. A ja by som pána riaditeľa 

vzhľadom na to, že zrealizoval projekty a postavil tento Ružinovský klub z takého 

úpadku do súčasného reálu, považoval nielen ako za riaditeľa, ale by som ho 

pomenoval riaditeľ-staviteľ-rekonštruktor. To je všetko. 

 

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

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja som si tiež tú správu pozrel. Tiež chcem pochváliť pána 

riaditeľa, že spravil očividné kroky, aby sa či už zimný štadión alebo areál na Štrkovci 

nejako revitalizoval. Len mám nejaké otázky, ktoré sa budú týkať samozrejme 

Ružinovského športového klubu a financií, ktoré tam boli ukradnuté. Či sú nejaké 

nové skutočnosti. Keď som aj interpeloval starostu, vtedy ešte neboli, neviem ako je to 

teraz. A takisto by som sa vás chcel spýtať na okolie zimného štadiónu, kde vzhľadom 

aj na parkovanie, aj v podstate tie poveternostné podmienky, ktoré sú, to okolie 

nevyzerá dobre. A vzhľadom aj na parkovanie aj je ten priestor zničený. Čiže či ste 

komunikovali a našli nejakú... nejaké reálne možnosti zlepšenia tohto stavu, či už 

s vlastníkom pozemkov, čiže fakultnou nemocnicou a investorov Rosum, ktorí 

v podstate mali podpísanú zmluvu s nemocnicou dokonca, kde využili potenciál na 

v tom urbanistickom procese, kde si zvýšili podiel zelene a tú zeleň v podstate a to, čo 

zničili, vlastne nezrevitalizovali. Čiže je tu možnosť oprieť sa aj o tú nájomnú zmluvu 

a zaviazanie sa investora k revitalizácii priestoru, ktorý použili a ktorý, samozrejme, 

pri výstavbe aj určitým spôsobom zdevastovali, aby sa ten priestor zrevitalizoval 

a ešte jedna pripomienka k areálu športového, areálu Radosť pri Štrkovci. Je fajn, že 

sa spravili tie popukané chodníky, ale aj vzhľadom na zadržiavanie vody v priestore 

a v meste a by sme mali naozaj menej asfaltovať a viac používať dlažbu, ktorá tú vodu 
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nespláchne iba do kanála, ktorý máme preťaženú kanalizáciu, ale aj prepustí do zeme 

a v podstate zadrží túto vodu v tých miestach. Čiže aj do budúcnosti je fajn, že sa tie 

chodníky rekonštruujú, ale pre budúcnosť menej asfaltovania, viac použitia takých 

materiálov, ktoré vodu v priestore zadržiavajú. Ďakujem pekne. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán riaditeľ, máte slovo. 

 

Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ RŠK: Čo sa týka priebehu vyšetrovania, je to pár mesiacov 

dozadu, dva-tri mesiace dozadu, keď som komunikoval s vyšetrovateľom. Spracováva 

správu. Má všetky podklady už od súdnych znalcov z oblasti ekonomiky, spracováva 

tú správu, to je posledné jeho slovo, ktoré mám. Keď bude hotové, povedal, že bude 

informovať ďalej. Takže tú ďalšiu informáciu nemám. Čo sa týka priestorov pred 

zimným štadiónom, pripravuje sa veľká rekonštrukcia zo strany Univerzitnej 

nemocnice Ružinov nielen parkoviska, ale aj samotnej nemocnice, výstavby alebo 

teda prístavby niektorých ďalších častí týkajúcej sa urgentného príjmu. V súvislosti 

s tým sme začali rokovanie o použití alebo teda využití polovičky parkoviska 

v prospech Ružinovského športového klubu pre potreby zimného štadióna. Zatiaľ to 

do tých prvých úvah zahrnuli. Riešia sa niektoré dopravné situácie, tie príjazdové 

cesty vlastne do nemocnice. Čo sa týka ďalšieho okolia smerom k Rosumu, bolo to 

spomenuté len na okraj, že to musí riešiť nemocnica. Padol ten horúci zemiak na 

nemocnicu, takže musí to riešiť v súčasnosti nemocnica. Čo sa týka asfaltovania 

v areáli hier Radosť. My sme nerobili prestavbu areálu, robili sme len údržbu 

a spravili udržiavacie práce, zlepšili bezpečnosť toho všetkého. Čiže preto aj asfaltová 

plocha, ktorá bola pôvodne asfaltová, ostala asfaltová, nerobili sme žiadne veľké práce 

tam. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ja ešte doplním faktickou pána riaditeľa. Lebo tie pozemky ešte 

stále rokuje mesto a ministerstvo vnútra ako vlastník pozemkov na Štrkoveckom 

jazere, tak my si nemôžeme dovoliť budovať, len tie udržiavacie práce. Je to tak akože  

súlade so zákonom, aby sme neporušili stavebný poriadok a vlastnícke práva štátu. 

Tak je to krajšie, ale prikláňam sa. My sme s pánom riaditeľom hovorili o tom, že by 

sme rozšírili detské ihrisko a celý ten zábavný areál pre... a rozšírili vlastne pre deti. 

Ale musíme sa, minimálne mesto by malo byť vlastníkom pozemkov a malo by 

súhlasiť potom s opravou. Ďakujem veľmi pekne. Faktická, pán poslanec Drozd. 

 

Slavomír Drozd: Samozrejme, ja to chápem, že treba robiť také práce rekonštrukčné, ktoré 

nepodliehajú stavebnému konaniu, lebo potom do toho vstupujú pozemky a vzťah 

k pozemkom. Druhá vec je, že my ako zastupiteľstvo a takisto starosta v podstate aj 

vynímajúc majetkové pomery, my zastupujeme, čo sa deje v celom Ružinove. Čiže 

my musíme poukazovať na veci, ktoré sa ľuďom páčia, nepáčia, s čím sme spokojní, 

s čím sme nespokojní a potom samozrejme vzhľadom na vlastnícke práva k majetkom 

je povinnosťou tohto úradu s nimi komunikovať. Čiže tá loptička, aj keď je na strane 

univerzitnej... fakultnej univerzity, nemocnice, my ako mestská časť musíme 

dohliadať a byť partnerom pri tomto. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ja ešte teda dovetok k tomu. Rokoval som s pánom 

riaditeľom nemocnice, čiže tam je veľmi dobrá spolupráca, vlastne aj potom pán 

riaditeľ RŠK s ním rokuje. Takže verím, že sa ľady pohnú a tak ako pán riaditeľ 

hovoril, nemocnicu chystá veľká rekonštrukcia... čaká veľká rekonštrukcia a verím, že 

aj tie plochy pred nemocnicou budú zrevitalizované. Nikto sa nehlási do diskusie, 
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končím diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby preniesol návrh 

uznesenia k bodu číslo štyri. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže nikto nepredložil 

žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, dajte prosím hlasovať o návrhu 

uznesenia, ako bol predložený. To znamená Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje rozbor činností a hospodárenia Ružinovského športového klubu 

p.o. za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Dajte prosím o tomto hlasovať. 

 

Dušan 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, dvaja 

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo štyri sme prijali. Ďakujem veľmi pekne, pán 

riaditeľ. 

hlasovanie č. 11 

 za: 16  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2  

  – uznesenie č. 627/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 5 

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2017 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo päť – Rozbor činnosti a hospodárenia 

Domova dôchodcov za rok 2017. Poprosím pani riaditeľku doktorku Evu Samolejovú, 

aby uviedla materiál. 

 

Eva Samolejová, riaditeľka RDS na Pažítkovej ulici: Dobrý deň, predkladám materiál – 

Rozbor činnosti hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2017. Tento materiál bol 

prerokovaný v apríli v našom zariadení, potom na miestnej rade a v miestne 

príslušných... vecne príslušných komisiách a to finančnej a sociálnej. Ďakujem. 

 

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

zástupca Pener, nech sa páči. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo, pán starosta. Milí 

prítomní, pokúsim sa hovoriť krátko a vopred sa ospravedlňujem, že to bude trošku 

nad rámec tohto bodu, ale verím, že mi to nebudete mať za zlé. Pokladám si za 

povinnosť vždy pri tejto príležitosti, pri rozboroch alebo inej príležitosti poďakovať 

našim paniam riaditeľkám, ďalšie ešte neskôr vymenujem, za odvedenú prácu. Ale 

urobím malú výnimku. Pani riaditeľka aj Samolejová aj pani riaditeľka Karelová, 

srdečne ďakujem za, myslím, bravúrne zvládnutia tej situácie počas prívalových 

dažďov pred niekoľko málo týždňami. Mali, viem, že v ten večer mali ste a vaši 

podriadení plné ruky práce. Perfektná správa je, že k ohrozeniu našich klientov 

v žiadnom prípade nedošlo. Ďakujem aj pánovi riaditeľovi Lenárovi, zámerne takto 

v jednom balíku. Je tu prítomný? Áno, je tu prítomný, nakoľko aj zimný štadión 

schytal tie prívalové dažde, tam bola situácia vážna. Rovnako všetkým vám trom 

ďakujem aj, že sme sa v ten večer promptne a perfektne vyrozumievali. Na 

ministerstve vnútra, na civilnej ochrane by na nás boli hrdí. Ďakujem fakt aj všetkým, 

tlmočte poďakovanie všetkým podriadeným za to, že to ta perfektne zvládli, ale 

samozrejme aj poďakovanie za tú vašu prácu, ktorú robíte s našimi seniormi, za ten 
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servis, ktorý týmto klientom poskytujete. No to sa ťažko hľadajú slová, to treba 

potriasť pravicou a vybozkávať na líce. 

 

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

Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo 

päť. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne, keďže neboli predložené 

žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy, dajte prosím hlasovať o návrhu 

uznesenia, ako sme ho obdržali. To znamená, Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje rozbor činnosti a hospodárenia domova dôchodcov za rok 2017. 

Dajte prosím o tom hlasovať. Ďakujem. 

 

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

hlasovanie, hlasujeme. 

 

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

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo päť sme schválili. Ďakujem veľmi pekne, pani 

riaditeľka. 

hlasovanie č. 12 

 za: 15  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 3  

  – uznesenie č. 628/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 6 

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo šesť - Rozbor činnosti a hospodárenia 

Ružinovského domova seniorov za rok 2017. Poprosím pani riaditeľku magistru 

Karelovú, aby uviedla materiál. 

 

Mgr. Ľubica Karelová, riaditeľka RDS: Ďakujem za slovo, pán starosta. Predkladám 

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017, ktorý 

bol predložený na miestnej rade na, na komisii sociálnych služieb a na komisii 

finančnej, podnikateľských činností a informatizácie a zároveň, ak môžem, ďakujem 

veľmi pekne pánovi zástupcovi za milé slová. 

 

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

Končím diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh 

uznesenia k bodu číslo šesť. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže neboli predložené 

žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, dajte prosím hlasovať o návrhu tak, ako bol 

predložený. To znamená Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017. Dajte 

prosím o tom hlasovať. Ďakujem. 

 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 
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Hlasovanie: Za hlasovalo šestnásť poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo šesť sme schválili. Aj vám ďakujem, pani 

riaditeľka. 

hlasovanie č. 13 

 za: 16  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2  

  – uznesenie č. 629/XXXVIII/2018 

 

 

Bod č. 7 

Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2017 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo sedem - Rozbor činnosti a hospodárenia 

Knižnice Ružinov za rok 2017. Poprosím pani riaditeľku doktorku Horákovú, aby 

uviedla materiál. 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Ďakujem pekne. Pán starosta, páni 

zástupcovia, pán prednosta, dámy a páni, takisto ako moje predchodkyne, musím 

povedať, že rozbor bol schvaľovaný v knižnici, v komisiách, v rade a tak ako pán 

zástupca hovoril, ďakoval, tak my sme tiež neboli zaplavení, ale ja musím poďakovať 

pri tejto príležitosti vám, že sme obstáli vďaka vášmu ústretovosti, že ste schválili 

finančné prostriedky kapitálové na rekonštrukciu suterénu, takže hoci nemocnica 

všetko, Knižnica Ružinov, ktorá bývala zatopená, ostala úplne suchá. Takže práce 

prešli výborne vďaka vám a zaťažkávajúcu skúšku sme absolvovali na výbornú. 

 

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

zástupca Pener, nech sa páči. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Iba krátko, keďže 

máme ešte mnoho bodov programu. Pani riaditeľka nám ďakovala, tak keď dovolíte, 

ja v mene nás všetkých, teda môj z tohto miesta poďakujem jej aj všetkým jej 

spolupracovníkom za tú prácu, ktorú odvádzajú na poli osvety vzdelania, ale aj 

zábavy, poučenia. Knižnice asi vždy boli v histórii Popoluškou, je to ťažké viesť 

takúto organizáciu a pritom dosahovať také pekné výsledky. Pani riaditeľka, prosím 

takisto tlmočiť vďaku celému vášmu tímu a pokračujeme spolu ďalej, nelúčime sa, 

však? 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Ešte nie, ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Vlastne ešte takú malú poznámku. 

Čakajú vás stavebné práce, ohláška už bola podpísaná, takže keby ste potrebovali 

pomoc miestneho úradu a kolegov, tak určite budeme nápomocní. Poprosím predsedu 

návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu. Či ty si? Prepáč, ja 

som myslel, že sa hlásiš ako predseda návrhovej komisie. Nech sa páči. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Nie, chcel som do diskusie. Ale nevadí, to 

si už vydiskutujem potom priamo s pani riaditeľkou. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ale nech sa páči... 
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Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Som si urobil zmenu tabulečky z tých jej 

údajov o čitateľoch a pôžičkách a tak ďalej a vyšlo mi celkom niektoré zaujímavé 

čísla, že... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, máš... 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: ...niektoré pobočky sú zaujímavejšie 

v pôžičkách na čitateľa, sú všetci v priemere a napríklad Tomášikova tam má 

o polovicu alebo respektíve o tretinu viacej pôžičiek na čitateľa a zase naopak. To 

znamená, že tam možno medzi sebou by mohli podiskutovať, že ako na to. Ale to si 

individuálne prejdeme. Pardon, ospravedlňujem sa. Takže ak ukončíš diskusiu, ja 

rovno prečítam. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa nehlási do diskusie? Končím 

diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže nebol predložený 

žiadny doplňujúci a pozmeňujúci návrh, dajte prosím hlasovať... či dávame prosím 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bol prednesený. To znamená, Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Rozbor činnosti a hospodárenia 

Knižnice Ružinov za rok 2017. Pán predsedajúci, dajte prosím o tomto návrhu 

hlasovať, ďakujem. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme. 

 

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

nehlasoval. Uznesenie k bodu číslo sedem sme schválili, veľmi pekne ďakujem, pani 

riaditeľka. 

hlasovanie č. 14 

 za: 17  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1  

  – uznesenie č. 630/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 8 

Výročná správa o hospodárení spoločnosti za obdobie 01.01.2017 až 31.12.2017 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo osem - Výročná správa o hospodárení 

spoločnosti za obdobie od 01. januára 2017 až 31. decembra 2017. Poprosím pána 

riaditeľa Televízie Ružinov a Ružinovského echa Adamca, aby uviedol materiál. 

Igor Adamec: Dobrý deň. Predkladáme teda aj za TVR Rozbor činnosti a hospodárenia tejto 

spoločnosti. Prešiel, ako koniec koncov iné spoločnosti komisiami, kde teda bol 

schválený a neboli voči nemu pripomienky. Ja ešte raz využijem toto fórum na to, aby 

som sa aj poslancom aj vedeniu mestskej časti poďakoval za dotáciu, ktorú sme 

dostali alebo podporu, ktorú sme dostali v roku 2017 a za ktorú sme mohli 

zrekonštruovať kompletné technické zázemie televízie, čo sme aj urobili. Takže ak sú 

nejaké otázky, rád zodpoviem. 

 

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

Pán poslanec Drozd. 
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Slavomír Drozd: Ďakujem pekne. Pán poslanec, aj sa vás chcem spýtať trošku takú inú 

otázku. Ako som si všimol, kandidujete v ďalších komunálnych voľbách na starostu. 

Ste riaditeľom televízie a teda média, ktoré prináša na televíznu obrazovku, 

samozrejme, aj váš obraz. Takisto Ružinovské echo a noviny. Ja sa vás pýtam 

z takého etického hľadiska, či sa mienite vzdať v týchto dňoch funkcie riaditeľa 

ružinovskej televízie a Ružinovského echa. Ja myslím, že toto by ste nám mali teda 

zodpovedať. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. 

 

Igor Adamec: Jasné, ďakujem za milú otázku. Pán poslanec, iste viete, že vtedy vzniká 

rozpor alebo teda konflikt záujmov, pokiaľ ide o majiteľské otázky. To znamená, 

pokiaľ je majiteľom média niekto, kto ide kandidovať. Ja som zamestnancom a teda 

mi žiadny zákon neprikazuje ani nezakazuje niečo takéto. Ale zvážim vašu ponuku 

alebo váš návrh, budem sa ním cez prázdniny zaoberať. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Drozd. 

 

Slavomír Drozd: Áno, ja to chápem, ja som to myslel presne v tej etickej rovine, nie v tej 

povedzme, čo by vám bránilo zákonne. Ale vzhľadom na ostatných kandidátov si 

musíte takisto uvedomiť, že máte určitý vplyv ako riaditeľ televízie a myslím, že aby 

rovnosť šancí bola primeraná, tak tento etický krok od vás viacerí očakávajú. 

Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie? Končím diskusiu. 

Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo 

osem. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže neboli predložené 

žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy, predkladám návrh na uznesenie, ktorý 

znie. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje výročnú správu 

o hospodárení spoločnosti za obdobie od 01.01.2017 až do 31.01.2017. Dajte prosím 

o tomto hlasovať 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme. 

 

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

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo osem sme schválili. Veľmi pekne ďakujem, pán 

riaditeľ. 

hlasovanie č. 15 

 za: 14  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 3  

  – uznesenie č. 631/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 9 

Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2017 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo deväť – Správa o výsledok... Správa  o 

výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, akciová spoločnosť, za rok 2017. 

Poprosím pani riaditeľku magistru Kozákovú, aby uviedla materiál. 
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Mgr. Andrea Kozáková, riaditeľka CULTUS Ružinov a.s.: Dobrý deň, takže predkladám 

vám správu za rok 2017. Táto správa bola prerokovaná v komisiách školstva, kultúry, 

športu a v komisii finančnej, podnikateľských činností a informatizácie a zisk po 

zdanení tejto spoločnosti je vo výške dvadsaťjedentisíc sedemstotridsať eur. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu, otváram diskusiu k tomuto 

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

komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže neboli predložené 

žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, dajte prosím hlasovať o návrhu tak, ako 

bol predložený. To znamená, Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie Správu o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov a.s. za rok 2017. Dajte 

prosím o tom hlasovať. Ďakujem. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo trinásť poslancov, nikto nebol proti, štyria sa zdržali, dvaja 

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo deväť sme schválili, veľmi pekne ďakujem, pani 

riaditeľka. 

hlasovanie č. 16 

 za: 13  proti: 0  zdržali sa: 4  nehlasovali: 2  

  – uznesenie č. 632/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 10 

Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných 

služieb, a.s. za rok 2017 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo desať - Správa o výsledkoch 

hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, akciová 

spoločnosť za rok 2017. Poprosím pána riaditeľa, aby uviedol materiál. 

 

Ing. Milan Sokol, predseda predstavenstva RP VPS, a.s.: Vážený pán starosta, pani 

poslankyne, poslanci, dovoľte predložiť Správu o výsledkoch hospodárenia 

spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb za rok 2017. 

Najvýznamnejšou udalosťou roku 2017 bolo úspešné vykonanie reštrukturalizácie 

spoločnosti, kde sa teda spoločnosť nachádza pred plnením súdom schváleného plánu 

a pod dozornou správou určeného správcu. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 

2017 po zdanení je na úrovni milión štyristoosemdesiatdeväťtisíc, čo v priloženom 

grafe v závere našej správy máte možnosť vidieť ako, dovolím si to zhodnotiť, 

najlepší výsledok za celý vznik spoločnosti, ktorý sme kedy mali. Toľko úvodom 

k materiálu. Som pripravený odpovedať na vaše otázky. 

 

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

bodu. Pán kontrolór, nech sa páči. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem za slovo. Ak sa nikto neprihlási, 

tak ja sa teda musím, pretože som pánovi riaditeľovi na poslednom stretnutí 

v mestskej rade povedal, že odteraz pri každom bode, kde sa bude hovoriť o VPS, 

prednesiem svoje stanovisko, ktoré bude končiť slovami – a súdim, že predstavenstvo 
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má byť odvolané. A teraz prečo? Pán riaditeľ nám tu prezentoval najlepší výsledok 

v dejinách hospodárenia podniku. Stotisíc eur. Ako dosiahol tento výsledok? Dosiahol 

ho tým, že ste mu odpustili niekoľkostátisícové nájomné za centrálne trhovisko. Ak by 

mal platiť toľko ako jeho predchodcovia alebo predchodcovia z čias, pardon meno mi 

vypadlo, predchádzajúceho starostu, mal by stratu milión euro. Takto má len niekoľko 

stotisíc. Ale to nie je všetko. Pamätáte sa, niekoľkokrát nás tu presvedčoval 

o správnosti zvolenia svojej koncepcie, že VPS bude vykonávať kosenie vo vlastnej 

réžii, zrušil subdodávateľské firmy, respektíve kontrakty s nimi. Že z toho titulu ušetrí 

stotisíc, ktoré by inak platil ako zisk tým spoločnostiam. Ďalej sa hrdili tým, že zrušili 

nevýhodné zmluvy predchádzajúceho vedenia, čím ušetrili stotisíc. Už len z tohto 

titulu týchto troch bodov by mal mať zisk okolo šesťsto-sedemstotisíc. Koľko má? 

Stotisíc. Pýtam sa, kde sú tieto peniaze? Sú dve možnosti. Buď sú rozhádzané 

neschopnosťou vedenia alebo tá druhá možnosť je ešte horšia, tú ani nepoviem nahlas. 

A preto súdim, že toto predstavenstvo má byť odvolané a to čím rýchlejšie, tým lepšie. 

Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Do diskusie sa hlásim aj ja, potom 

odovzdám vedenie môjmu zástupcovi. Naozaj veľmi pozorne som si vypočul aj 

miestnu radu, aj som počúval kolegov. Včera, žiaľ, na politickom grémiu nás bolo 

dosť málo, ale poprosil som pána Adamca, ktorý zastupoval dosť silný poslanecký 

klub, aby sa poradil so svojimi poslancami. Ja som pripravil návrh na doplnenie 

uznesenia a to je odvolanie členov predstavenstva a menovanie nových členov 

predstavenstva, ale z radov zamestnancov mestskej časti. Ja viem, že čas je krátky. Do 

konca obdobia máme necelých päť mesiacov, ale aj tie práce, ktoré boli vykonávané 

v ostatných mesiacoch, práve vedenie Ružinovského podniku je svedkom, koľkokrát 

sme rokovali, ako sme sa dohadovali, ako som kontroloval, ako mi bolo vyčítané, že 

len kontrolujem, ako krátime faktúry, aj teraz mám ešte niektoré faktúry, spolu 

s kolegyňami sme ich prechádzali. Niektoré práce boli vykonané inak, ako boli 

fakturované. Takže preto som sa rozhodol, že dám návrh a respektíve doplnenie 

uznesenia k bodu číslo desať o Návrh na odvolanie členov predstavenstva 

a menovanie členov predstavenstva z pozícií zamestnancov miestneho úradu, 

odborníkov, ktorý jeden je... jednou z vedúcich je... jednou z členiek predstavenstva je 

vedúca životného prostredia pani inžinierka Pagáčová, ďalšia predseda predstavenstva 

je pani inžinierka Lehotayová a ďalším členom predstavenstva je pán doktor Dantsits. 

Sú to podľa mňa všetko odborníci. Sú to všetko podľa mňa odborníci, ktorí verím, že 

budú mať pod kontrolou a spoločne s vami a dozornou radou spoločne budeme mať 

pod kontrolou Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb. Chcem prečítať celý 

návrh uznesenia respektíve doplnenia uznesenia, ktorý odovzdám návrhovej komisii. 

Doplnenie uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov po 

prerokovaní materiálu za A, berie na vedomie Správu o výsledku hospodárenia 

spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s. za rok 2017. B, na 

základe zákona číslo 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanovujúci paragraf 15 odsek 2 písmeno I zákona 377/1990 Zbierky 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov týmto 

na návrh starostu odvoláva nasledovných členov predstavenstva spoločnosti 

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s. – inžiniera Milana Sokola, 

inžiniera Jána Chudého, inžiniera Martina Patoprstého dňom zániku funkcie 

27.06.2018. C, na základe zákona 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanovujúceho paragrafu 15, odsek 2, písmeno I zákona číslo 

377/1990 Zbierky o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov týmto na návrh starostu vymenúva nasledovných členov 
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predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s.a to 

inžinierku Alenu Lehotayovú ako predsedu predstavenstva, inžinierku Alexandru 

Pagáčovú ako člena predstavenstva, doktora Richarda Dantsitsa ako člena 

predstavenstva s dňom vzniku funkcie 27.06.2018. Za D, žiada Dušana Pekára 

starostu, aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava 

– Ružinov ako jediný akcionár spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných 

služieb a.s. vykonal všetky právne úkony potrebné na personálne zmeny podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákona... zákonníka. Termín bezodkladne, 

v Bratislave 26.06.2017. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Budeme pokračovať v diskusii. Tri 

faktické. Prvá pán poslanec Alscher, nech sa ti páči. 

 

Tomáš Alscher: Ďakujem pekne. Pán kontrolór, pán starosta, veľmi dobré divadelné 

predstavenie, veľmi dobre ste si to načasovali a nachystali. Ako ostal som zaskočený , 

lebo o tejto informácii teda nemáme z politického grémia ani z ničoho takého sme 

nemali takúto informáciu. Ale dobre, povedzme, že máte určité námietky voči vedeniu 

VPS-ky ako takej. Len, bohužiaľ som nepočul konkrétne. Pán kontrolór povedal 

a porovnal ako ekonóm to, že teda on sa domnieva názoru alebo je toho názoru, že 

v princípe, keby spoločnosť hospodárila tak ako iné spoločnosti, že by mala iný zisk. 

Ale to bolo jediné namietanie vecné vo vzťahu k VPS-ke, na základe čoho mi máme 

hlasovať o ich odvolaní. A chcem sa opýtať vás, pán starosta, lebo vás nevidím, kam 

ste išli, kam ste odišli. Prečo dodnes deň nerešpektujete názor poslancov na odvolanie 

členov predstavenstva CULTUS-u a predkladáte a máte tú drzosť si predložiť dneska 

návrh na odvolanie členov predstavenstva VPS-ky, keď ste tri uznesenia vedome 

nerešpektovali? Aký je toto prejav alebo čo týmto celým sledujete? Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ďalšia faktická pán poslanec 

Drozd, nech sa páči. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem, ja by som nadviazal na kolegu. V podstate takéto niečo malo 

prísť, ale malo prísť, čo ja viem, pred piatimi-šiestimi rokmi, keď tam boli iní ľudia 

v predstavenstve a keď práve táto spoločnosť sa dostala do toho marazmu do tých 

červených katastrofálnych čísel, vtedy takéto... takýto návrh od starostu Pekára 

neprišiel. Samozrejme, že v tomto volebnom období prišlo k zmene a táto zmena 

v podstate nebola jednoduchá a dostať túto spoločnosť z marazmu nebolo jednoduché 

a nedalo sa to spraviť šibnutím kúzelného prútika. Ja si práve myslím, že táto 

spoločnosť ide nejakým stúpajúcim trendom. Samozrejme, vidíme tie problémy, ktoré 

má. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. A ešte faktická pani  

poslankyňa Šimončičová, nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta... nevyrušujte ho. Pán starosta, 

znovu opakujete tú istú chybu, ako keď sme volili členov jednotlivých 

predstavenstiev. Tiež ste čítali asi desať minút návrh uznesenia, ktorý sme nemali pred 

sebou. Ja ako starší človek si pamätám tak druhú vetu a končím. Ja ani teraz, keď ste 

čítali iba jeden návrh uznesenia, ja si neviem, čo ste prečítali. Len niekoho odvolávate. 

Ale už neviem ani koho navrhujete. Ja vás žiadam, pán starosta, prerušte teraz toto 

konanie alebo pán Pener, ktorý je úradujúci, ktorý vedie teraz tento bod, rozdajte nám  

na stôl, aby sme si to vedeli prečítať a potom môžeme o tom hlasovať alebo si... ja 
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vôbec neviem, o čom budeme hlasovať. Ako to môžete toto isté urobiť? Tak ako ste 

ich volili, tak ich odvolávate? Ono by to bolo súladné, len mne sa to vôbec nepáči, ani 

vtedy sa mi nepáčilo. Takže prosím na stôl váš návrh uznesenia. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ešte do diskusie prihlásený 

riadnymi príspevkami. Prvý pán poslanec Adamec, nech sa páči. 

 

Igor Adamec: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. No, pán starosta, ja sa 

k tomu tiež teraz chcem vyjadriť, pretože tento návrh prišiel z čista jasna. Nebol 

prerokovaný v kluboch politických, nebol prerokovaný na komisiách a zrazu máme 

odvolávať vedenie podniku, ktoré sa doteraz a boli také snahy, odvolať nepodarilo 

predošlé roky, lebo nebola vôľa. Teraz zrazu to vyhovuje, tak ideme odvolávať rýchlo 

vedenie. A prečo? Prečo? Pol roka pred voľbami mi to príde ako nezmysel. Musím sa 

pridať aj k mojim predrečníkom, že my sme sa snažili teda ako odvolávať vedenie 

CULTUS-u a vy ste tomu bránili. Vy ste tomu bránili tým, že ste nikdy naše 

uznesenie, ktoré bolo riadne prijaté, ako keby ste nezobrali za svoje. Iste, máte na to 

právo, mne ani tak veľmi nejde osobne o ten CULTUS. Mne ide skôr o to, čo sa tu 

deje. My sme si na dnešné rokovanie pripravili a to považujem za dôležité, my sme si 

pripravili prelomenie veta. Sedemnásť poslancov je podpísaných pod týmto 

prelomením veta, pán starosta. To znamená, to sú uznesenia, ktoré ste vy vyhlásili aj 

prostredníctvom pána prednostu za zjavne nevýhodné pre mestskú časť. Ja si myslím, 

že nie sú nevýhodné pre mestskú časť. Sú to pozastavené uznesenia 607/XXXVI/218, 

to je odvolávanie vedenia CULTUS-u. Je to uznesenie 609/XXVI/2018, to je to, aby 

nemuseli starí ľudia platiť za činnosti v CULTUS-e a je to 610/XXXVI/2018 

o územných plánoch, ktoré doteraz nie sú. A je tam D-čko, že si dovoľujeme ako 

poslanci a je tu sedemnásť poslancov pod týmto podpísaných, po D, vyjadriť nedôveru 

starostovi Mestskej časti Ružinov Dušanovi Pekárovi. Je to deklaratívna vec, nič sa 

tým nedosiahne, ani nechceme tým nič dosiahnuť. Ja som bol sám proti tomu, keď na 

začiatku volebného obdobia boli aktivity na odvolanie, ak si pamätáte. Bol som proti 

tomu preto, že jednoducho vy ste volený človek občanmi, bola to vôľa občanov a proti 

občanom, samozrejme, sme ísť nechceli. Ale je tu koniec obdobia a naozaj toto mi 

príde ako veľká šaškáreň. Tak CULTUS bránite zubami-nechtami a zrazu sa vám 

znepáči VPS-ka, dole s ňou. Ja si myslím, že buď nech tie dva podniky ostanú už do 

konca a nech si to rieši ďalšie zastupiteľstvo alebo neviem. Lebo isteže mi je jasné, že 

bez vašej spolupráce CULTUS sa odvolať nedá, veď s tým sme všetci zmierení. 

V bode Rôzne budeme toto navrhovať. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ja len jednu, chcem len 

povedať jednu organizačnú na vedomie kolegom. Ešte evidujeme požiadavku na 

vystúpenie obyvateľa pána Leštinského, ak dobre skloňujem, k tomuto bodu. Keď 

dovolíte, nechám aspoň dobehnúť vás, ktorí ste dobehnutí a potom prejdeme 

k vystúpeniu obyvateľa. Takže faktická, pán poslanec Drozd, nech sa páči. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Budeme... 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja by som zareagoval na kolegu ohľadom začiatku volebného 

obdobia a vyslovenia nedôvery pánovi Pekárovi. Áno, bol zvolený, ale ľudia nemali 

informácie, ktoré sme sa potom dozvedeli. Ľudia nevedeli, že Ružinovský športový 

klub je vykradnutý, že neplatí sociálne a zdravotné zabezpečenie, že neplatí úhrady za 
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faktúry. Toto všetko ľudia nevedeli. Nevedeli, v akom stave bola VPS-ka, že išla tri 

milióny do mínusu. Toto všetko nevedeli a zvolili ho. Ale keď sme sa my tieto 

informácie dozvedeli, preto prišlo k tomu, že uvažujeme o vyslovenie nedôvery 

takémuto starostovi, ktorý to dopustil. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Riadne príspevky pani 

poslankyňa Šimončičová ako prvá, nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Možno preto, že predseda našej komisie sedí 

tam za stolom návrhovej komisie, nemá pred sebou zápisnicu z poslednej našej 

komisie, tak ja si dovolím ako podpredsedníčka ho zastúpiť v tom a prečítať uznesenie 

komisie územného plánu a životného prostredia z 18. júna 2018 k Správe 

o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných 

služieb za rok 2017. Komisia, prítomní členovia komisie sa oboznámili s materiálom 

Správa o výsledkoch a tak ďalej, komisia územného plánu a životného prostredia 

zobrala materiál na vedomie. Aj napriek kladným hospodárskym výsledkom komisia 

územného plánu a životného prostredia má za to, že by bolo pre mestskú časť 

efektívnejšie, pokiaľ by si služby zabezpečujúce prostredníctvom Ružinovského 

podniku verejno-prospešných služieb zabezpečovala priamo vlastným referátom, 

útvarom. Za tento návrh uznesenia hlasovali všetci šiesti prítomní, viac nás ani nie je, 

všetci prítomní členovia komisie územného plánu a životného prostredia. Toľko 

ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec  

Drozd, nech sa páči. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja som v tej faktickej poznámke nevedel všetko povedať 

vzhľadom na časový limit. Ale teda by som to chcel doplniť. Toto odvolanie 

prichádza v čase, keď táto spoločnosť sa dostáva do nejakého stavu sebestačnosti. 

Samozrejme, že má za sebou reštrukturalizačný proces a má prijatý reštrukturalizačný 

plán, ktorý musí plniť. Táto spoločnosť sa nejakým spôsobom pozviechala a musela 

nakúpiť jednak materiálne zabezpečenie, čo sa týka strojov, ale samozrejme aj 

personálne zabezpečenie. Čiže musela najať určitý dostatočný počet pracovníkov, aby 

tie práce mohla zabezpečovať. Samozrejme, ja vnímam a boli sme aj v debate 

v televízii ružinovskej to, že boli tu určité nedostatky v kosení, orezov, výsadby 

nových stromov a tak ďalej a tak ďalej. A tieto nedostatky, samozrejme, ako člen 

dozornej rady okrem spolu s kolegami, ktorí sú tu, prenášame na predstavenstvo 

spoločnosti a snažíme sa zjednať nápravy. Spoločnosť, samozrejme, tým, že nemala 

polievacie auto, nemohla zabezpečovať pri výsadbe stromov adekvátne polievanie 

novovysadených stromov a tieto všetky veci odstraňuje. Kúpilo polievacie auto, 

zabezpečilo pracovníkov. Ale ako som hovoril, nedá sa to spraviť všetko šibnutím 

kúzelného prútika, ale samozrejme, tým ako nechcem sa nejako zastávať 

predstavenstva. Ale hovorím a konštatujem, že kto robí, robí aj chyby. Ale v takom 

celkovom hodnotení musím povedať, že táto spoločnosť sa posunula z tých červených 

čísel do zelených čísel a to naozaj vzhľadom na to, že aj zajtra máme valné 

zhromaždenie tejto spoločnosti, ktorého sa všetci zúčastníme, je paradox, že deň pred 

tým sa vyslovuje nedôvera celému predstavenstvu. Kto zajtra príde na valnú hromadu, 

keď ho dneska odvoláme? Čiže celé mi to pripadá ako jeden nepremyslený ťah, len 

aby sa spravil nejaký marketingový nejaký úplne zbytočný ťah, ktorý ale v minulosti 

sa mal riešiť a tento starosta ho neriešil. Tých, čo vybrali a dostali tento... túto 

spoločnosť do stavu, poprosím o predĺženie... 
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Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ešte jeden príspevok, nech sa páči. 

 

Slavomír Drozd: Ešte jeden príspevok. Dostali do stavu mínus tri milióny, tak tých nechal 

fungovať až do konca volebného obdobia. Tí, čo túto spoločnosť aj napriek všetkým 

ťažkostiam dostávajú do zelených čísel, tak teraz je návrh na odvolanie. To je podľa 

mňa absolútny paradox a ešte aj to, že deň pred valným zhromaždením, kde v podstate 

táto spoločnosť bude prezentovať výsledky za minulý rok, výročnú správu, 

hospodárenie a všetko, čo k tomu prináleží. Ja si myslím, že aj... ja beriem to, že 

starosta má právo takýto krok navrhnúť, ale mal by ho doložiť minimálne určitými 

poznatkami, záznamami práve touto výročnou správou a tak ďalej, prečo toto 

predstavenstvo odvolať. Takisto by som sa vrátil k tomu CULTUS-u. Tam aj na 

základe správ tu prítomného kontrolóra vyslovilo toto zastupiteľstvo nedôveru 

predstavenstvu a tu starosta takto promptne nereagoval. Takisto v Ružinovskom 

športovom klube v minulosti. Aj vzhľadom na jeho právne vzdelanie, ktoré získal, ja 

si myslím, že to, ako porušil viackrát ustanovenia, zákonné ustanovenia a zákon, na 

jeho mieste by som ten titul z tej školy vrátil, lebo tých porušení, ktoré mal aj 

vzhľadom na ústavný zákon o účasti v dozorných radách, štátnych podnikoch, 

poberaní peňazí a priznávania financií, ktoré poberal a zatajoval ich vo výročnej, teda 

v majetkovom priznaní, ktoré musíme všetci podávať, to sú vážne pochybenia. A teraz 

prichádza takýto krok absolútne niečím nepodložený. Áno, môžeme mať výhrady, 

môžeme mať výhrady voči nedostatočnému alebo neskorému koseniu. Môžeme tieto 

veci dávať na stôl, ale takýmto jedným šmahom to spraviť a nepočkať si ani na valnú 

hromadu, ktorá povie, kde sa táto spoločnosť nachádza, je úplne nesystémové a svedčí 

to aj o takom absolútnom zlom manažovaní tejto mestskej časti. My sme dostali na 

zváženie nejaké mená, samozrejme, pani Lehotayovú nejakým spôsobom poznám. Tú 

pani zo životného prostredia tiež trošku poznám, ale o tom pánovi som nič nepočul, 

takže ja sa neviem vyjadriť absolútne k tej nominácii. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Takže tá faktická, pani poslankyňa 

Šimončičová, nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne. Opravujem, čo som povedala, pred chvíľou 

povedala, pán Drozd na tej našej komisii nebol, takže nemohol hlasovať za to 

uznesenie, čo som prečítala. Ale ešte taká poznámka k tomu, čo povedal pán Drozd. 

Áno, tak ako predseda obhajuje, čo vykonáva Ružinovský podnik verejno-

prospešných služieb, ale zrejme asi nechodí práve vtedy na komisiu, keď sa preberajú 

niektoré výhrady občanov. Len napríklad také naozaj sadenie. To už sme prijali 

niekoľko uznesení aj na našej komisii, aby sa možnosť sadiť odobrala Ružinovskému 

podniku verejno-prospešných služieb, lebo to nielen, že to stojí peniaze, ale my stále 

Ružinovčania sa živých a zdravých stromov nedočkáme, keď to budú stále opakovať 

a sadiť tak, že ako by nevedeli. A pán Sokol povedal, že on už svojich  pracovníkov 

viacej vzdelávať nebude na moju požiadavku, aby vedeli, čo robia. Tak ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Tak avizoval som slovo 

pánovi kontrolórovi. Už som tu... No, chcel som dopovedať, že ak je tu faktická, ešte 

poprosím o strpenie, pán poslanec Drozd. Ale potom už naozaj pán kontrolór. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja už by som iba na Katarínu zareagoval. Naozaj sa snažím 

chodiť na každú komisiu a chodím na tie komisie. A poznatky z komisie ja prenášam 

cez dozornú radu na predstavenstvo. Môže naozaj tuná pán riaditeľ povedať, že som 
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mal výhrady, teda tie výhrady, ktoré boli voči sadeniu nových stromov, zalievaniu 

a tak ďalej, voči kosbe, všetko som cez dozornú radu prenášal na predstavenstvo 

a žiadal som odpovede. Čiže naopak, všetko, čo v komisii si povieme, ja cez dozornú 

radu prenášam na predstavenstvo, vedenie tejto spoločnosti. Som kritický a naozaj sa 

snažím, aby tie nápravy boli. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem a teraz pán kontrolór, ako 

som sľúbil, nech sa vám páči. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Chcel by som ešte k tomu jednu 

vec. Pán Alscher, mrzí ma, ak ste to vnímali, že to je nejaká zohrané divadlo. Ešte 

desať minút pred tým, než som to povedal, som neplánoval to povedať. Je pravda, že 

na poslednom zasadnutí miestnej rady som sľúbil vedeniu, že zakaždým, keď bude ich 

meno spomínané, to prednesiem. Nemôžem za to a vôbec som netušil, že príde tento 

návrh. Nie, že by som teda s ním nesúhlasil, ale ani ma nenapadlo, že by to tak 

promptne fungovalo. Viedlo ma... Viedlo ma k tomu to, že hoci... hocikedy teda ako 

zväčša s pánom Drozdom súhlasím, ale dnes nie. Nie. Ten podnik sa nedostal do 

zelených čísel. To je účtovné finty. Vy ste ho dostali do zelených čísel uzneseniami, 

že ste mu odpustili veci. Nie on. Vy ste ich dostali do zelených čísel. A zo žiadneho 

marazmu sa nedostávajú, ponárajú sa doňho stále hlbšie a hlbšie. A verím, alebo nie, 

že verím, som presvedčený, že vaši nasledovníci zakrátko budú odpúšťať ďalšie dlhy 

a znovu prijímať opatrenia. Šesťstotisícová pôžička, ktorú ste im dali, sa minula 

účinkom. Záväzky znova zvýšili. Z čoho ich chcú zaplatiť? Z čoho tie pôžičky chcú 

teraz vrátiť, keď majú stotisícový zisk len preto, že ste im odpustili nájomné? To 

nájomné nemajú odpustené navždy. Už zakrátko ho budú musieť platiť znovu. Ani ten 

reštrukturalizačný plán nemajú šancu nikdy dodržať. Nedodržia ho. Tých tristotisíc, čo 

máme dostať my ešte z tej pôžičky, tie nikdy neuvidíme, nikdy. Viete prečo? Lebo 

najprv by sme im tie peniaze museli dať, aby nám ich mohli oni dať. A za chvíľku 

príde návrh na zvýšenie cien za práce, ktoré vykonávajú. Už dnes ich majú najvyššie 

pomaly v Bratislave a to nemajú k dispozícii krížové dotácie z centrálneho trhoviska. 

Iné mestské časti takýto zdroj nemajú, hej?  A preto si myslím, pretože vidím, že ten 

podnik ide proste zo dňa na deň do hlbších problémov, preto som to hovoril. 

Konieckoncov moje názory na tento podnik sú známe a boli vždycky a nezmenil som 

svoj názor. Preto ma mrzí, ak by ste to chápali tak, že to je nejaká konjunkturálna 

záležitosť alebo dokonca, že som nejak skoordinoval. To by ma naozaj mrzelo. 

Ďakujem. 

 

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

Lazík, nech sa páči. 

 

Martin Lazík: Neviem, či mám právo reagovať na pána kontrolóra... 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: To nebola... áno. 

 

Martin Lazík: Neviem, či si to môžem dovoliť vôbec. Ja len chcem opýtať. Mohol by som 

súhlasiť s takýmto názorom a takisto nechcem, aby to vyznelo, že idem teraz brániť, 

ale ak máme, keby toto bola pravda a zmenou predstavenstva by malo prísť k zmene 

chodu, cieľom alebo iným skutočnostiam spoločnosti, tak by sme to mali mať 

predložené ašpirantami na členov predstavenstva, že chceme viesť podnik takýmto 

spôsobom a takýmito krokmi a takýmito opatreniami a takýmito krokmi, niečím iným, 

než len to, že zmeníme mená. Toto mi príde ako politická pomsta. Ak by sme mali na 
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stole návrh, kde by sem hovorili o tom, že naša vízia a naša koncepcia je takáto a do 

dvanásteho mesiaca spravíme takéto opatrenia, tak super, konečne sme prišli na to, že 

čo s tým podnikom. Dnes meníme len postavy. Títo ľudia veľmi dobre vedia 

o podnikoch, veľmi dobre vedia, čo by bolo možno spraviť lepšie, tak sem s takým 

návrhom. Potom v septembri môžeme odvolávať. Ale dnes meníme postavy. 

Nemeníme koncepciu, nemeníme smerovanie, nemeníme absolútne nič. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Poprosil ešte pán kontrolór 

o slovo na reakciu, nech sa vám páči. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ono to asi nebola teda reakcia na mňa, 

lebo to bolo všeobecné. Ale dovolím si k tomu predsa len jednu poznámku. Hlavným 

problémom, prečo to funguje na figu je, že záujem mestskej časti a záujem VPS 

zďaleka nie sú totožné. To je alfa a omega. Výmenou a toto teraz som sa dozvedel 

takisto ako vy o tomto návrhu, hoci sa mi zdá sympatický, riešime len prechodný 

problém. Podľa môjho názoru konečné riešenie je zrušenie toho podniku a výkon tejto 

činnosti priamo z mestskej časti. Ale o tom môžeme polemizovať. Ale určite sa to 

nedá robiť tak, že máte predstavenstvo spoločnosti, ktoré má iný záujem ako mestská 

časť. Dá sa to robiť takáto operácia len s tým, že vedenie spoločnosti a mestskej časti 

koná v zhode. Ale nerád by som, aby sa toto do odbornej debaty nejak alebo... to už je 

posledné, čo som povedal, ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Teraz faktické. Pán poslanec 

Guldan. Prvá, nech sa ti páči, Patrik. 

 

Patrik Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Chcem reagovať na to, čo povedal pán poslanec 

Lazík. On vie, že si ho vážim, ale nemôžem súhlasiť s posolstvom, ktoré predniesol, 

pretože toto plénum pred časom dnešný deň vyjadrilo úplnú spokojnosť s našou financ 

ministerkou za to, ako predložila rozpočet, správu o plnení rozpočtu za minulý rok 

o prvej zmene rozpočtu. Teraz táto dáma má byť predsedníčkou predstavenstva. To, 

čo povedal pán poslanec Lazík vnímam v zásade ako pochybnosť voči tej osobe, ktorú 

sme pred chvíľou chválili za ekonomické výsledky. Myslíš si, pán poslanec Lazík, že 

táto dáma nebude vedieť a nedokáže riadiť takúto spoločnosť ako je VPS? 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ešte ďalej pokračujeme vo 

faktických. Pán poslanec Drozd ďalší prihlásený. Prosím. 

 

Slavomír Drozd: Ja by som zareagoval na to zrušenie akciovej spoločnosti. No v tejto fáze to 

nie je také jednoduché. Máme prijatý reštrukturalizačný plán, ktorý niekto musí plniť. 

Ak by sa táto akciová spoločnosť nejakým spôsobom zrušila, tie záväzky a všetko to 

by musel niekto prebrať. To nie je také jednoduché akože, ako to dneska sa nastoľuje, 

že odvolajme predstavenstvo, dajme tam nové figúrky, ale všetko, koncepcia a všetko 

ostáva tak. Čiže nie je to také jednoduché a naozaj si treba k tomu minimálne nechať 

podklady z valného zhromaždenia, aby sme mali k dispozícii. Čiže súhlasím 

s kolegom Lazíkom. Prejdime valnú hromadu, majme výročnú správu, máme všetky 

tieto výpisy a v septembri na základe týchto dokumentov, ktoré sú, riešme. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Faktická pán poslanec Lazík, 

nech sa ti páči. 
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Martin Lazík: Ja budem len reagovať na vyslovene dôvery alebo nedôvery. Ako pani 

Lehotayová má moju plnú dôveru a z tých troch mien, by som povedal, by asi jediná 

dostala moju podporu, čo sa týka členstva v predstavenstve alebo predsedníčka 

predstavenstva. Otázne je, že či je toto pozícia, po ktorej ona tak túžila a by toto 

zrovna chcela zastávať. Druhá vec je, samozrejme, súlad aj toho, čo sa dotkol pán 

kontrolór. Je iné vykonávať túto funkciu v súlade s pokynmi starostu alebo v nesúlade 

s pokynmi starostu alebo s pretláčaním sa s úradom alebo v súlade s úradom. Takže 

toto by bola úplne diametrálne odlišná funkcia a verím, že dosadením pani 

Lehotayovej by sa odstránili mnohé spory, ktoré boli pomenované, ale toto nie je 

o dôvere pani Lehotayovej. Hovorím, kedykoľvek. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, teraz riadne príspevky. Iba 

dám informáciu, nezabudol som na to vystúpenie občana, dostaneme sa k tomu. Prvý 

pán poslanec Patoprstý, prosím. 

 

Martin Patoprstý: Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, ja vyskúšam tak trošku vecne bez 

nejakých emócií a politiky. Tak ako povedal pán Guldan, že vyjadrili sme dôveru pani 

Lehotayovej, tak minulosti opakovane toto zastupiteľstvo vyjadrilo dôveru aj vedeniu, 

ktoré bolo vo verejno-prospešných službách, pretože dokázali ako krízoví manažéri, 

tak sme ich aj v tomto zastupiteľstve ako krízových manažérov, lebo veľmi dobre si 

pamätáme, v akej situácii bol ten podnik, takže bol, niekto by mohol povedať, že 

vytunelovaný alebo rozkradnutý. Bol skrátka v červených číslach, bol vo veľkom 

marazme a na dvore sa nenachádzala pomaly ani jedna kosačka ani žiadna technika. 

Tento podnik dostal pôžičku šesťstotisíc euro a následne sa riešilo, čo s ním ďalej. 

Doriešilo sa to takým spôsobom, že kapitalizácia, ktorá mohla veľmi efektívne 

a ekonomicky čisto ten problém vyriešiť, neprešla v tomto zastupiteľstve. Čiže 

žiaľbohu, keby vtedy tá kapitalizácia prešla, tak dnes už máme zase podnik v iných 

číslach a zasa by to vyzeralo veľmi ružovejšie a pozitívnejšie. Aj keď tá dnešná 

situácia nie je zlá. Niekto môže namietať, že to sú fiktívne čísla. Ale tie čísla overuje 

odborný audítor, ktorý audituje aj mestskú časť. Čiže tak potom, keď audítor takúto 

účtovnú závierku overuje a podpisuje, tak asi potom tiež nie je kompetentný a nie je 

schopný podľa pána kontrolóra. Takisto je tu reštrukturalizačný správca, ktorý je 

pridelený súdom, ktorý na to dohliada, podpisuje všetky účtovné operácie a doklady 

a ten tiež nevyniesol žiadnu námietku. Na predstavenstvách spoločnosti sa zúčastňuje 

aj starosta, aj vicestarosta, ktorý má v gescii VPS-ku a zatiaľ, ja som nepočul, že by 

nejako výrazne mali problém s vedením spoločnosti alebo že by kritizovali. Áno, 

problémy sú, samozrejme. Spoločnosť, ktorá doslova vstala z popola a bola takmer 

odpísaná na zánik a na hranici konkurzu, tak nemôže byť po troch rokoch plne 

schopná a životaschopná a plniť také funkcie ako iné spoločnosti, ktoré sú v dobrej 

finančnej kondícii. Ale toto všetko sa malo riešiť na začiatku a nie teraz. Mali sme 

teda na začiatku ten podnik zrušiť, nemali sme ho ozdravovať, nemali sme do neho 

dávať peniaze a nemáme teraz rozprávať o tom, že má byť príspevková organizácia 

alebo že zmeniť formu. Je tu dlh jedna celá dva milióna eur, ktorý je po 

predchádzajúcom vedení, po vedení rôznych politických strán a politických 

nominantov, ktorí tam sedeli pred štyrmi rokmi. Tie účtovné závierky, kedy 

spoločnosť smerovala do červených čísel a do konkurzu, kedy neboli zaplatené 

peniaze štátu, kedy neboli zaplatené odvody, dane, vtedy starosta ako akcionár 

podpisoval výročné správy. Štyri roky pred tým, keď opäť spoločnosť bola 

v červených číslach, vtedy starosta tam sedel ako predseda dozornej rady. Čiže 

pozerajme sa dozadu, pozerajme sa na to, ako to celé fungovalo vtedy, ako to funguje 

teraz. Poprosím ďalší príspevok. 
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Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Nech sa páči, ešte jeden príspevok. 

 

Martin Patoprstý: Ja absolútne nie som prilepený k tej stoličke člena predstavenstva, prešiel 

som do nej plynule z pozície predsedu dozornej rady, keďže sa tá funkcia uvoľnila 

a mal som záujem o túto pozíciu a nemám s tým problém. Budem akceptovať kľudne 

aj odvolanie, úplne bez problémov. Ale toto nerieši žiadny problém. Povedzme si, čo 

ďalej. Problémy sú systémové a treba ich riešiť. VPS-ka opakovane sa snažila 

komunikovať s úradom, pán Gajdoš na mňa pozerá, je toho svedok. Niekedy sa to 

darilo, niekedy sa to, žiaľ, nedarilo. Sú tam trecie plochy. Každú jednu cenovú 

ponuku, ktorá z VPS-y dôjde na úrad, pán prednosta škrtá a povie, že tie peniaze on 

neakceptuje. Nakoniec sa potom zistí, ako napríklad teraz na detskom ihrisku 

Raketová, že vlastne tie peniaze musia akceptovať, lebo za tie peniaze, ktoré oni škrtli, 

sa to urobiť nedá. Tak potom si nalejme čistého vína a povedzme si, že problém je na 

obidvoch stranách a škrípe to aj na úrade a škrípe to aj vo VPS-ke. Potom poďme 

robiť koncepčnú robotu, poďme to riešiť naozaj od základov a povedzme si, čo ďalej. 

Ale ja neviem si predstaviť, čo teraz vyriešime. Odvoláme predstavenstvo, dôjde nové 

krízové predstavenstvo a čo? Od zajtra sa bude rýchlejšie kosiť? Alebo bude VPS-ka 

robiť o päťdesiat percent efektívnejšie? Alebo bude šetriť viac peňazí? Alebo čo sa 

tým stane? Ja nerozumiem celej tejto hre, respektíve rozumiem, samozrejme, 

rozumiem tej hre, ale ide o to, že v tomto aspekte a v tomto svetle mi to nepripadá 

vôbec ako systémový krok. Príde mi to naozaj ako nejaká politická agitácia, ako 

nejaká pomsta a je mi ľúto, že pán kontrolór Furin sa možno aj nechtiac do toho 

natiahol. Pán kontrolór Furin od začiatku bol kritik VPS-ky, ja som sa veľakrát s ním 

aj stotožnil. Ja som dokonca dával aj v tomto zastupiteľstve návrh na to, aby sa 

zredukoval počet členov v predstavenstve, že traja členovia predstavenstva sú veľa. 

Dával som návrh, aby bol jeden predseda predstavenstva a aby sa posilnili 

kompetencie dozornej rady zloženej z poslancov, aby poslanci mali väčší dosah 

a väčšiu kontrolu. Toto isté zastupiteľstvo mi to vtedy neschválilo. Takisto ako toto 

isté zastupiteľstvo neschválilo kapitalizáciu, ktorá mohla podnik vyriešiť. Čísla sú 

také, aké sú. Niekto povie, že sú zmanipulované, niekto povie, že sú reálne. Reálne 

však je to, že za tri roky tu pribudlo kvantum techniky, nakupujú sa vozidlá, nakupujú 

sa kosačky, modernizuje sa, obnovuje sa a potrvá to ešte veľmi dlho, pokiaľ táto 

spoločnosť sa dostane ďalej. Kľudne nech nové predstavenstvo, nové vedenie, nový 

starosta, noví poslanci s tým pracujú, ale musí to byť práca koncepčná a systémová. 

Zatiaľ to vo VPS-ke bola vždy iba politika. Či to bola politika SDKÚ, Mostu-Híd, 

KDH, vždy to bola iba politika, nikdy to nebola koncepcia. Preto sú tie čísla odjakživa 

červené. A to, čo tu dneska bolo predvedené, je opäť iba raz politika. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, na dve minúty, teda na dva 

bloky presne. Pani poslankyňa Tomášková. Ďalšia, nech sa páči. 

 

Tatiana Tomášková: Bolo tu veľa povedané. Ja sa s mnohými vecami stotožňujem. Ale 

naozaj si myslím, že tu ide o taký naozaj politický problém, pretože to, čo pán 

kontrolór vyjadril, to sa už hovorí dlhšie aj zo strany úradu, odborných pracovníkov. 

A to, čo povedala pani Šimončičová, nie je nová vec. Ja som ale prekvapená, naozaj, 

že sa nám dneska veľmi promptným, naozaj veľmi rýchlym spôsobom dostal na stoly 

takýto návrh, ktorý má byť naozaj akože pripravený a predstavený. A nesedíme tu 

prvý deň a vieme, že to je veľmi rýchlo odrazená pingpongová loptička na stranu 

poslancov. My dneska ako sa zachováme, buď tak alebo tak, výsledok je – však 

poslanci rozhodli -. Každé rozhodnutie, ktoré bude dobré alebo zlé, sa niekto bude 
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veľmi rýchlo môcť zaštítiť, však zastupiteľstvo rozhodlo. Ale ste kompetentní 

rozhodnúť dneska kolegovia dobre? Ja nie. Prepáčte. Ja nie. Ja viem o tom málo, 

nesedela som. Na valnej hromade by som zajtra išla, prečítala, pevne verím, že príde 

opozícia zo strany, názorová opozícia zo strany pána kontrolóra a úradu a dajme si 

čísla na stôl. Ak je naozaj pravda, že túto spoločnosť treba zrušiť, tak ju zrušme. Ak je 

pravda, že v ňom máme pokračovať, lebo je dobrá, tak ju pokračujme. Dneska máme 

narýchlo rozhodnúť. Niekto si umyje ruky, lebo na kosenie sa nevydarilo, on sa pred 

občanmi ukáže dobrý, však odvolal som a čo sa vyriešilo? Nič. Povedzme si pravdu. 

A kto je tuná za blbca? No zasa my. Ako nie prvýkrát. Nie prvýkrát. Ja, my sme tu za 

blbca, keď tu ako blázni predkladáme návrhy, ktoré nám niekto neakceptuje. 

A v dobrom, lebo sme presvedčení o tom, že máme na to svoju pravdu. Keď sa niečo 

podarí, my strihať pásky nechodíme, kolegovia, hej? Keď sa niečo nepodarí, poslanci 

rozhodli. Ja som si na to za tie roky tuná u zvykla. Ale tak niekedy treba povedať 

akože aj stačí. Možno to bude katastrofa, naozaj, ja som bola na tej miestnej rade. Ja 

súhlasím s odborným stanoviskom a naozaj tá pravda, aj odborní pracovníci to 

hovoria, že by úrad túto organizáciu mal zobrať pod seba, že by bola efektívnejšia. Ale 

to teraz si tu máme za päť minút rozmyslieť alebo za hodinu, čo tu debatujeme? Hej? 

rozhodli sme sa pred štyrmi rokmi, že ideme robiť výberové konania. Pán starosta 

neakceptoval názor napríklad, že len predseda predstavenstva nech je a nech idú 

poslanci. Vtedy sme sa na tom dohodli, boli na tom nejaké dohody, ale zmenil sa 

názor. Napríklad vyvinulo sa to. Ale my sme vždycky tí vinní vtedy, keď je niečo zlé. 

Ale keď sme niečo dobre urobili, tak vtedy je to zásluha niekoho iného. Ja mám teraz 

presne takýto istý pocit, že výsledok je toto, hej? VPS-ka v konečnom dôsledku ľudia 

o číslach nevedia, povedzme si pravdu. Ľudia vidia výsledok, že neni pokosené. Teraz 

by tú VPS-ku všetci roztrhali aj starostu na zuby... na kusy. Tak, zubami na kusy. 

Výsledok je, že zrazu máme dneska okamžite odvolávanie predstavenstva.  Prečo sme 

to nemali pred mesiacom? Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Pán poslanec Vojtašovič, 

ďalší, nech sa ti páči. 

 

Martin Vojtašovič: Ďakujem pekne. Nejdem sa vyjadrovať k tejto nejakej politickej hre, ale 

skôr by som teda nadviazal na predrečníčku a ja som sa chcel opýtať na tú 

nezvládnutú kosbu, ktorá sa uskutočnila v Ružinove. Mňa by zaujímalo, kde sa stala 

teda chyba. Prečo sa z Ružinova stal nejaký prales a životu nebezpečné miesto pre 

alergikov. Ja som sa už pýtal na komisii pána riaditeľa nejaké podrobnosti, nevedel mi 

na komisii odpovedať presne a preto, keď tu máme aj teda zástupcu alebo šéfa 

miestneho úradu, ktorý vydáva teda objednávky a máme tu aj riaditeľa, ktorý 

vykonáva tieto objednávky, chcel opýtať teda, že by som to chcel porovnať. Minulý 

rok kedy sa začala kosba, kedy išla objednávka na vykonanie. Tento rok, kedy sa 

začala kosba, prečo, ak sa konala s oneskorením, prečo sa konala a kedy išla 

objednávka? Lebo proste tento stav nie je normálny, aby nám tu vyrástla metrová 

burina a nevieme identifikovať, kto je za to zodpovedný, vinný a proste ľudia sú na 

nás nahnevaný, proste chcem vedieť tú zodpovednosť a kde sa stala táto chyba, tento 

lapsus. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Evidujem požiadavku, 

sľuboval som, že všetkých prihlásených, no ešte pán poslanec Jusko? Dobre, ale 

potom navrhujem, aby sme už dali slovo obyvateľovi, ktorý čaká na vystúpenie, ale 

dávam ešte slovo pánovi poslancovi Juskovi. Pardon. Ešte jedna organizačná. Kolegov 
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u techniky poprosím predbežne už mať pripravené to hlasovanie o vystúpení 

obyvateľa. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec. 

 

Pavol Jusko: Ďakujem, pán vicestarosta. Ja k tejto problematike ako som hovoril aj 

v ružinovskej televízii. Niekto si podelil sféry vplyvu a to sú klasické alebo tradičné 

politické strany a teraz dochádza k prerozdeľovaniu toho vplyvu. Toto všetko ide 

mimo mňa, pretože ja nie som členom klasickej politickej strany, ani po tom netúžim. 

A pozerám sa na túto vec ako vec účelovú a predvolebnú. Pretože po prvé v oblasti 

CULTUS-u bol hlavný kontrolór politicky motivovaný, ak si pozriete ružinovskú 

televíziu, dosť často hovorené, že politické motívy na vytváranie kontrolných správ vo 

vzťahu ku CULTUS-u a teraz zase hovorí niečo o tom, že je tam akási sekera, 

vytváranie akejsi sekery v ružinovskom podniku. Čiže tam, kde sa nám to hodí, je 

politický a tam, kde sa nám to nehodí, tak je náš človek. Ja si vážim hlavného 

kontrolóra, pozerám sa na to neutrálne a od začiatku, myslím, že sme boli dvaja 

poslanci, ktorí chceli dokonca zrušiť VPS-ku. Myslím, že aj pán vicestarosta Gajdoš 

v tých prvotnom pohnutí sme boli v tom, že to tak bude. Nestalo sa tak. A nehlasoval 

som ani za kosačky ani za iné veci, navyšovanie a nerobím si alibi. Keď sa pozriem do 

toho, ako má vyzerať predstavenstvo, tak mňa nenapĺňa dôverou toto predstavenstvo, 

pretože nezastupuje nás poslancov, ale zastupuje miestny úrad. A každý, nech si urobí 

ten otáznik, že prečo. Na druhej strane, ak ja budem hlasovať, určite sa zdržím 

hlasovania, pretože neni rovnováha ani rovnaká miera vo vzťahu ku CULTUS-u 

a k VPS-ke. Ak sa budeme pozerať tým istým kľúčom, tak sme to mali robiť napríklad 

vtedy, keď sa to prekladalo CULTUS, tak sa mala predložiť aj táto VPS-ka. Ale nie 

také niečo, že je tam nejaký názorový stret a teraz jedna skupina proti druhej skupine 

vyťahuje toto ako prioritnú vec. Čo ma zarazilo to, čo hovoril hlavný kontrolór. Ak je 

taká vysoká suma, ktorú on hovorí, tak neviem, to je tak možno na trestné oznámenie. 

Keď má niekto pochybnosť, že nie je všetko v poriadku, takže ja si osobne myslím 

a v takej vysokej sume, tak... ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. A teraz sa už prosím 

pripravme na hlasovanie o vystúpení obyvateľa. Pán Viktor Leštinský. A už môžeme 

hlasovať. Nech sa páči. 

 

Hlasovanie: Už teraz zjavná väčšina, nech sa páči, môžete pristúpiť k tomuto pultíku. 

Vystúpenie trvá tri minúty v rámci rokovacieho poriadku. Ďakujem. Za trpezlivosť 

zatiaľ, nech sa páči. 

hlasovanie č. 17 

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

  – návrh bol prijatý 

 

Ing. Viktor Leštinský: Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Stál som 

za týmto pultom v decembri roku 2016, kedy sme sa bavili o rôznych možnostiach 

záchrany spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb. Dnes tu stojím 

opäť po absolvovaní procesu reštrukturalizácie. A môžem hodnotiť roky predošlé 

a rok 2017. Plne sa stotožňujem s pánom predsedom predstavenstva, ktorý označil rok 

2017 ako najlepší v histórii spoločnosti. Niečo sa týka možno samotných procesov, 

ktoré určite majú vady, ale z hľadiska ekonomiky, keďže som spolupracoval pri tvorbe 

tej ekonomickej záchrany tejto spoločnosti. Určite viem povedať a zareagovať 

niektoré pripomienky, ktoré tu zazneli, či už z úst pána kontrolóra, na ktoré z väčšej 

časti odpovedal pán člen predstavenstva Patoprstý. Mrzí ma, že dneska taký návrh 

vznikol, ale posilnenie ekonomickej sily tej to spoločnosti je zjavné 
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a nespochybniteľné. Určite nie. Škoda, že tu nie je zástupca audítora, ktorý by... ktorý 

auditoval rovnako ako výsledky mestskej časti, tak aj výsledky tejto spoločnosti, ktorý 

by potvrdil tieto slová. Mrzí ma, že šesťstotisícová pôžička, ktorá je súčasťou 

reštrukturalizačného plánu a bude sa vracať, sa minula účinkom, teda aspoň podľa 

názoru pána kontrolóra. Nemyslím si, že sa minula účinkom. Zareagoval by som na 

účtovné finty. Nie sú to účtovné finty. Je to reálny posun tejto spoločnosti, ktorá určite 

sa neprepadáva hlbšie a hlbšie. Čo sa týka odpustených záväzkov, áno, odpúšťali sme 

záväzky. Žiaľ, tie záväzky vznikli v roku 2013 a skôr. To znamená pred nástupom 

tohto manažmentu. Boli to staré nezaplatené záväzky za predchádzajúce roky a na to 

nadväzujúce dodanenia a ostatné veci. Ja osobne si nemyslím, že spoločnosť nemá 

šancu dodržať nastavený reštrukturalizačný plán. Naopak, som o tom presvedčený, že 

ďalším tým metodickým rozvojom, to znamená majme dostatok vlastných 

pracovníkov, nakúpme týmto pracovníkom zodpovedajúcu strojnú technológiu 

a realizujme to, na čo sme založení, hej, je logické, má svoje aj ekonomické, aj právne, 

akékoľvek opodstatnenie a táto spoločnosť tento reštrukturalizačný plán dodrží. 

Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Nikto ďalší nie je prihlásený 

do diskusie. Nie je tomu tak? Pán riaditeľ, máte záujem o záverečné slovo, keďže ste 

boli? Dobre. Nevidel som zdvihnutie ruky, nech sa... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ok, pardon. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Dámy a páni, vôbec to nie je politické to, čo nazval pán 

poslanec Patoprstý, člen predstavenstva VPS-ky, ale nebudem rozoberať ekonomické 

detaily a kto má pravdu, či pán kontrolór alebo pán Lešinský... Leštinský.  Naozaj, pán 

kontrolór ani nikto nevie alebo nevedel, ja som sa nedohodol s pánom kontrolórom,, 

že on teda mi urobí podporu a ja urobím nejaké politické gesto. Mne len vadí, mne len 

fakt vadí, že keď členovia predstavenstva hovoria o tom, že však sú tu už len päť 

mesiacov, tak aký výkon od nich čakáme, aký? Aký? Už len päť mesiacov. Ja som si 

dal vytiahnuť všetky alebo teda niektoré konkrétne zmluvy, ktoré sa týkajú 

predstavenstva, aby som sa uistil, že to je, že počítajú s tým, že však pôjdu ďalej, že tú 

firmu budujú. To, že sa dostala do červených čísel, však mestská časť, keď som tušil 

v minulom volebnom období, že sa prepadáva a to záleží od toho, aké informácie od 

predstavenstva dostanete, tak my sme im započítavali peniaze, započítavali. Viete 

všetci dobre, ako to vyzeralo koncom minulého volebného obdobia. Niečo podobné 

ako dnes tá zeleň. Však nehnevajte sa, páni, ale vy nemáte kontrolu vo firme. Aby ste 

mi fakturovali ručných zametačov v Prievoze a prebehne tam zametacie auto 

a nepozametáte chodník a o dva dni tie listy sú na ceste a vy sa sťažujete, že stále vás 

úrad kontroluje, stále vás starosta kontroluje. No ja rád bicyklujem, tak si sadnem na 

ten bicykel a idem pozrieť, ako je pokosené, ako je poupratované. Ale to by nemala 

byť úloha starostu ani poslancov. Poslanci by mali zdvihnúť telefón, idú náhodou 

okolo, toto sa mi nepáči, toto je zlé. Čiže preto som sa rozhodol, naozaj to nie je 

politické gesto, naozaj a nechcem hádzať vinu na nikoho, však vinný je stále starosta. 

To nie je o poslancoch, naozaj, aj čo sa dobre urobí, tak vďaka starostovi, čo sa zlé 

urobí, tak jasné, že starosta je ten, ktorý je za všetko zodpovedný. A ja tú 

zodpovednosť sa jej nezbavujem. Ja mám len jeden problém, páni, že tu chýba 

kontrola VPS-ky taká, aby sme my vedeli presne všetko, čo sa deje. Ja zajtra na 

predstavenstve, ak tam ešte budete, tak budem sa pýtať. Budem sa pýtať a budem aj 
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kontrolovať. Znova budem kontrolovať a mne naozaj vadí posledné slovo. Hovorím, 

mne vadí, že tu niekto hovorí, že už sme tu len päť mesiacov. To je to, po mne potopa. 

Ale nehnevajte sa, takto nemôžeme pracovať a v tom sa zhodneme všetci poslanci. 

Nemôže byť po nás potopa. Tu ste niektorí povedali a teda správne, súhlasím s pani 

poslankyňou Tomáškovou, my musíme mať víziu a perspektívu. My musíme pripraviť 

rozpočet tak, že aj keď tu nebudeme, tak ten Ružinov pôjde v nejakých tých koľajach 

že kúpime starú radnicu, že bude fungovať VPS-ka, aj keď presne, keď som nastúpil 

na starostovskú stoličku, ja by som zrušil aj VPS-ku, aj CULTUS. A to nie je moja 

myšlienka, hovorím, že to je... Ešte poprosím. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ešte jeden, nech sa páči. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: ...to je myšlienka audítora. Pretože z týchto firiem niekde je 

problém, či je správne fakturovaná alebo účtovaná DPH-čka, niekde je problém, že 

aký je výkon, aké sú objednávky, ako to funguje. Čiže žiadna eseročka, žiadna 

akciová spoločnosť by nemala byť v samospráve a všetko by mala kontrolovať 

ekonómka. Pán kontrolór, vy sa pamätáte, ako pána kontrolóra nepustili bývalý 

manažment do podniku? No, čo sa stalo? Keď som ja, politické grémium sme mali 

a som chcel, že ideme to riešiť, tak mi bolo odkázané, ani sa nesnaž, my ich 

neodvoláme. Čiže aj tu je vidieť, aký je možnože dobrý alebo nedobrý zákon. To už je 

na posúdení vás všetkých, lebo ja som potrebný pre vás, ale vy ste dôležití pre mňa. 

A keď budeme spoločne pracovať a keď budeme spoločne kontrolovať aj našu VPS-

ku, tak ja si myslím, že bude lepšia, ako bola teraz jarná kosba. To už nezachránime, 

ale mali by sme sa poučiť. Ale naozaj mňa mrzelo, aby sme chodili po uliciach 

a hovorili, že však môžeme robiť na dve zmeny, môžeme zobrať brigádnikov, 

môžeme zobrať externé firmy. Pozrite si fakturácie našej spoločnosti a externých 

firiem, koľko to je. A pozrite si, koľko máme zamestnancov a kde sú. Ja napríklad 

teraz, zajtra, pripravte sa na to, že sa budem pýtať, kde sú všetky partie a možnože 

cestou naspäť do kancelárie si ich obehnem tak ako v sobotu, keď sme išli a o pol 

dvanástej už sme nenašli koscov v Ružinove. A bola kalamita. Veď keď je kalamita, 

tak sa robí aj v noci. Čiže neberte to ako politické gesto ani politikárčenie. Ja chcem, 

aby bol v Ružinove poriadok a ten zabezpečuje, kým tu bude existovať Ružinovský 

podnik verejno-prospešných služieb, tak ten zabezpečuje náš podnik, ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Faktické. Prvá, pán poslanec 

Sloboda, nech sa páči. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. S tým záverom pána starostu 

môžem len súhlasiť. Ale prihlásil som sa kvôli niečomu inému. Poprosím, aby 

dodržiavali rokovací poriadok. Pán starosta v prípade, že má záujem vystúpiť, tak 

vtedy sa samozrejme vzdáva, odovzdá vedenie rokovania zástupcovi starostu, 

vystúpenie starostu sa riadi ustanovením podľa článku... bodu 21 tohto článku, kde tu 

riešime dve vystúpenia po tri minúty. Pán starosta prvýkrát vystúpil vtedy, keď 

predkladal svoj návrh na doplnenie uznesenia, druhýkrát sa prihlásil, že reaguje na 

všetky naše pripomienky, pričom to neboli pripomienky k jeho vystúpenia, ale to boli 

riadne vystúpenia poslancov, to znamená, že vôbec nereagovali na teba, čiže tým 

pádom to nemala byť reakcia, ale v podstate bolo to tvoje druhé riadne vystúpenie 

a toto bolo tretie, ktoré už tam nemalo byť, takže poprosím, pán predsedajúci, 

dodržujte rokovací poriadok, respektíve snažte sa, aby sme ho dodržiavali my všetci. 

Ďakujem. 
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Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za pripomienku. Ďalší 

prihlásený, pán poslanec Patoprstý, nech sa páči. 

 

Martin Patoprstý: Ďakujem za slovo. Ja iba v krátkosti. V princípe súhlasím s tým, čo 

povedal pán starosta a na margo tej kontroly VPS-ky, áno, je jasné, že z pohľadu 

starostlivosti o zeleň tam sú rezervy, ale bola prizvaná pani nová vedúca životného 

prostredia, aby sa pravidelne zúčastňovala predstavenstiev, aby priamo bola v styku 

s tým, aby to videla, tie kontroly, aby sa mohla informovať o stave spoločnosti, aby 

tam mohla komentovať, pripomienkovať a zároveň bolo ponúknuté miestnemu úradu, 

že môže si obsadiť funkciu vedúci zelene na verejno-prospešných službách na podniku 

svojím človekom. Pokiaľ je taký fundovaný človek a určite tu na úrade je, tak im bolo 

ponúknuté, aby tá kontrola bola taká, aby to priamo zastrešoval ako vedúci pracovník 

vo VPS-ke zamestnanec úradu alebo človek vybraný zamestnancami úradu. Žiaľ, taký 

človek sa nenašiel, ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem a ešte jedna faktická, pani 

poslankyňa Štasselová, nech sa páči. 

 

Lucia Štasselová: Ja by som chcela len pripomenúť, že keď sa hlasovalo o ozdravovaní tohto 

podniku, tak sa v záverečnom hlasovaní urobilo  na návrh poslancov spoločné 

hlasovanie o ozdravovaní Ružinovského športového klubu, čo potom spôsobilo, že ja 

som sa vlastne vzdala alebo teda zdržala hlasovania za pomoc tomuto podniku. Teraz 

aktuálne tiež sa cítim celkom tak akože neisto a už druhýkrát teda nebudem opakovať 

takú chybu, že by som nejako ja naozaj sa... nebudem hlasovať za tento návrh. A jedna 

poznámka na margo. Bolo tu povedané, že nemajú podnik kontrolovať ani poslanci 

ani starosta. Ja si myslím, že ten, kto objednáva výkon, ten by to mal kontrolovať, či 

ten výkon je zrealizovaný. Čiže úrad by mal kontrolovať a pod vedením teda vás, pán 

starosta. Takže to len na margo. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem a ešte pán poslanec Guldan 

riadny príspevok, nech sa páči. 

 

Patrik Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Na poslednom zasadnutí rady, keď sme 

prerokovali bod, ktorý tu dnes riešime, predniesol pán kontrolór oveľa viac 

argumentov, ktoré sa týkali hospodárenia tejto akciovej spoločnosti, ako ich možno 

povedal teraz. Keďže nie som ekonóm, som len odkázaný na to, aby som v dobrej 

viere veril, že to, čo tento náš hlavný kontrolór povie, že je naozaj objektívne a že je to 

založené naozaj na skutočnom zistení. Ja, samozrejme, beriem s rezervou vystúpenia 

členov dozornej rady, členov predstavenstva, pretože majú dôvod sa zasadzovať o túto 

spoločnosť, čo považujem aj za logické, ale beriem to s rezervou. Nikdy som sa netajil 

tým ako laik, že táto... výkon toho, čo táto spoločnosť robí, by mala byť... nemala by 

byť akciovou spoločnosťou. To bolo v minulosti politickým rozhodnutím, že sa stala 

akciová spoločnosť, aby tam mohli byť poslanci v dozorných radách a tak ďalej. Ja 

som za to, aby sa vedenie mestskej časti, pán starosta, zaoberalo skôr 

pretransformovaním. Neviem, ako dopadne ten reštrukturalizačný proces, ale mala by 

to byť normálna príspevková organizácia a nie akciová spoločnosť. To tu už bolo 

povedané. Prosím, aby ste to brali ako z mojej strany možno vážnu pripomienku. 

Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem a ešte faktická, pán poslanec 

Alscher. Prosím. 
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Tomáš Alscher: Ďakujem pekne. Ja by som chcel len pripomenúť, že bola tu vznesená 

požiadavka na pána prednostu, aby sa vyjadril, kedy bola podaná tá objednávka vo 

vzťahu k VPS-ke, pretože ako poslanci sme boli už z niektorých strán konfrontovaní 

práve s takou informáciou, že teda úrad dal tento rok neskoro objednávku vo vzťahu 

ku kosbe. Takže chcel by som, aby sme si túto informáciu vedeli nejakým 

relevantným spôsobom overiť. Takže by som vás poprosil o stanovisko. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Udeľujem slovo pánovi prednostovi, 

nech sa páči. 

 

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

poslanci. Nemám pred sebou teraz nejaké dátumy, prehľady o vystavení objednávok, 

ale nakoľko som nastupoval koncom februára, pamätám si, že v tom čase na prelome 

februára-marca sme podpisovali objednávky na pohotovosť, nakoľko ešte pršalo 

a mrzlo, takže vtedy bola ešte zimná pohotovosť, ktorú vykonávala VPS-ka. Prvá 

objednávka, pokiaľ mám vedomosť, bola vystavená oproti minulému roku neskôr, ale 

bola vystavená v čase, akonáhle prestalo mrznúť. Ten sklz bol približne, teraz 

hovorím, desať dní. To, že došlo k takému stavu, ako bolo, to znamená, že nebolo to 

pokosené, ja beriem aj objektívne dôvody. To znamená, že naozaj počasie bolo také, 

že tráva rástla rýchlo. Zase subjektívne dôvody naše sú také, že mali sme relatívne 

málo ľudí, ktorých sme dokázali, teda spoločnosť VPS mala málo ľudí, ktorých 

dokázala použiť, mala málo techniky, nemala subdodávateľov, ktorí by dokázali 

nastúpiť na miesta týchto ľudí a ďalšia vec, ako povedal pán starosta, mohli sme 

zrealizovať aj nejaké mimoriadne opatrenia, ako sú nejaké dvojzmenné prevádzky 

a podobne. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Nikto ďalší sa nehlási do 

diskusie. Pán riaditeľ, záverečné slovo, nech sa páči. 

 

Ing. Milan Sokol, predseda predstavenstva RP VPS, a.s.: /nezrozumiteľné/... išlo až po ten 

desiaty bod, kde sa to teda takto zahrčkalo, mrzí ma to. Niekoľko faktov. Skutočne ma 

mrzí, pán starosta, že to dospelo takto ďaleko a dali ste tento návrh na naše odvolanie. 

Ak to teda aj dneska neprejde, myslím si, že predstavenstvo zváži svoje ďalšie 

pôsobenie vo svojich funkciách, pretože určite nechceme byť sporom a svárom medzi 

miestnym úradom a touto spoločnosťou, ktorú si založilo. K celému ozdravnému 

plánu. Keď si dobre pamätáte rok 2015, spravili sme ekonomickú analýzu, predložili 

sme jednotlivé veci, ktoré chceme urobiť a celý ten ozdravný plán bol dlhodobý. 

Dlhodobý. Nebola to minútová záležitosť. Ja b som poprosil krátku prezentáciu od 

technikov. V podstate tou prezentáciou vám chcem iba ako vysvedčenie ukázať, čo 

toto vedenie od roku 2015 dokázalo a čo spravilo. Takže vidíte na slajde rok 2014, 

mínus štyristošesťdesiatjednatisíc, hlboký úpadok spoločnosti. Potom, ako sme prijali 

revitalizáciu a následné ozdravné kroky, medzi ktoré patrila aj úprava nájomného, po 

tom, ako sa spravila reštrukturalizácia, rok 2015 znamenal výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie po zdanení plus štyridsaťtisíc, rok 2016 plus stosedemtisíc a rok 2017 

milión štyristoosemdesiatdeväťtisíc, čo je dôsledok reštrukturalizácie. Keď si 

odpočítame sumu reštrukturalizácie, tak ten výsledok je plus stodvatisíc. Trikrát za 

sebou plusový výsledok hospodárenia. To znamená prosperitu firmy, ktorú sme 

nastavili. Celá chyba bola v tom, že sme zdedili trojmiliónový dlh a tie záväzky stále 

tlačíme pred sebou. Ale aj to sme vyriešili reštrukturalizáciou, kde sme to rozložili na 

ročné splátky po stodvadsaťtisíc do roku 2027. Je logické, čo pán kontrolór povedal, 
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že si to musíme zaplatiť. Ale my si to odrobíme na základe prijatej objednávky 

a svojou prácou si tento dlh splácame, ktorí sme mimochodom zdedili. To, že 

investujeme do techniky, zhodnocujeme majetok. Je to správne rozhodnutie, lebo iba 

ľudia a technika dokážu zabezpečiť všetky objednávky, ktoré sú pred nás kladené. 

Druhý slajd b som poprosil, vidíte tam dlhodobý prehľad výsledkov hospodárenia. 

Pozrite sa. Dlhodobý prehľad výsledkov hospodárenia tak, ako pán predseda dozornej 

rady, pán Drozd, povedal. Od roku 2009 dlho, dlho nič. Prepad, kde sa akumulovala 

strata, kde sa akumuloval výsledok hospodárenia tak, že to prerástlo do 

trojmiliónových záväzkov voči veriteľom a až po príchode tohto vedenia v roku 2015, 

ktoré v krízovom režime nastavilo vedenie celej tej firmy k lepšiemu prijatím 

systémových zmien, nastávajú pozitívne zmeny, kedy dávame spoločnosť do zelených 

čísel za posledné tri roky. To je všetko za naše vedenie, ktoré vám môžem takto 

deklarovať a povedať. Toto je naše vysvedčenie, posúďte sami, či sme urobili správne 

alebo či sme nespravili správne. Ďakujem za pozornosť. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Reagovať na záverečné slovo 

sa nikto nehlási. Preto končím diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie 

oboznámiť nás so znením... zneniami uznesení. Ďakujem. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. K pôvodne navrhnutému 

návrhu uznesenia, ktorý bol všetkým poslancom predložený bol predložený v rozprave 

návrh na doplnenie uznesenia pánom starostom. Po konzultácii návrhovej komisii 

a diskusii k téme rokovací poriadok návrhy na uznesenie samotné, to znamená, že 

pôvodné môže dávať predkladateľ materiálu, to znamená, že buď jednotliví 

predkladatelia, starosta alebo poslanci. Tí si môžu, samozrejme, to svoje uznesenie 

dávať aj autoremedúrou opravovať. Návrh na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

v rámci rozpravy môže predložiť poslanec a v prípade, že napríklad niektorý 

z obyvateľov má záujem o to, aby bolo jeho návrh uznesenia, bolo o ňom hlasované, 

by si ho mal osvojiť aspoň jeden poslanec a predložiť ho ústne alebo písomne 

návrhovej komisii. Tým v podstate návrhová komisia konštatuje, že pán starosta nemá 

ako predložiť návrh na doplnenie uznesenia. Keby bol predkladateľom návrhu, 

respektíve predkladateľom materiálu, tak samozrejme, predkladá návrhy uznesení, 

ináč nie. Nemá právo predkladať doplnenie uznesenia. Takže z tohto dôvodu 

nemôžeme predložiť návrh na doplnenie uznesenia na hlasovanie. Ďakujem. To 

znamená, že môžeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesení. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne, vychádzali sme 

z článku... článku, ten je strašne dlhý, sedmička, áno. Sedmička, kde je bod tridsaťtri. 

Ak poslanec v diskusii prednesie pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh ku zneniu 

predloženého materiálu alebo návrh uznesenia, musí ho predložiť písomne návrhovej 

komisii. Predsedajúci dá o tomto návrhu hlasovať a tak ďalej. Nič o starostovi sa tam 

nepíše. V článku deväť je napísané, že návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva 

predkladá návrhová komisia, vychádza z písomných návrhov predkladateľa materiálu 

z poslancov a starostu. To znamená, že z tých písomných materiálov, ktoré nám boli 

predložené v rámci rokovania. To znamená, že tie pôvodné materiály. A čo sa týka 

toho uznesenia k obyvateľom. To bolo tiež v článku sedem, bod dvadsaťtri. 

Podotýkam to bola konzultácia návrhovej komisie, nie že by som si to ja takto 

predstavoval. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: /nezrozumiteľné/ ... ja vychádzam z článku deväť, kde je návrh 

uznesenia... a to dobre počúvajte slovosled. Návrh na uznesenie miestneho 

zastupiteľstva predkladá návrhová komisia. Vychádza z písomných návrhov 

predkladateľa materiálu, čiarka, predkladateľ je niekto iný, poslancov a starostu. 

V prípade potreby návrhová komisia môže vykonať jazykové úpravy a tak ďalej. Čiže 

ja som vychádzal z článku deväť. Deväť, bod dva. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne, áno, presne aj nad týmto 

sme sa zamýšľali my, len skonštatovali sme, že presné to znenie znie – návrh na 

uznesenie miestneho zastupiteľstva. Ja len podotýkam, tento návrh namiesto 

doplnenia, ale normálne ako uznesenie kľudne môže byť prijatý v bode Rôzne, nič 

nám v tom nebráni, takže môžeme o ňom hlasovať ešte v bode Rôzne. Takže ja teraz, 

my sme sa tu bavili len o tom doplnení tohto uznesenia v tomto bode. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Tak myslím, že môžeme 

pokračovať riadnym návrhom uznesenia, ak nie sú žiadne pripomienky k takýmto 

návrhom. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Pôvodný návrh uznesenia 

a tým pádom znie. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno-

prospešných služieb a.s. za rok 2017. Dajte, pán predsedajúci, prosím o tomto 

hlasovať. 

 

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

uznesenia, dámy a páni? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za šestnásti, nikto proti, dvaja sa zdržali, dvaja nehlasovali. Návrh uznesenia bol 

schválený. To bol bod číslo desať. Vrátim vedenie schôdze pánovi starostovi. 

hlasovanie č. 18 

 za: 16  proti: 0  zdržali sa: 2  nehlasovali: 2  

  – uznesenie č. 633/XXXVIII/2018 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte jeden bod si dáme a prestávku? 

 

Neuvedený: Prestávku... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Teraz prestávku? Ale len do 17:00, potom je vystúpenie 

obyvateľov. Dobre? Prestávka do 17:00. 

 

Bod 

Vystúpenie obyvateľov 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Dámy a páni, poprosím poslancov, aby zaujali svoje miesta. 

Pokračujeme o sedemnástej pravidelným vystúpením obyvateľov. Ako prvý je 

prihlásený pán Boris Čechvala, druhý je prihlásený pán Bôcik a tretí je prihlásený pán 

Herceg. Poprosím, pán Čechvala, nech sa páči. 

 

p. Čechvala, obyvateľ Ružinova: Dobrý deň. Sme svedkami okrem iného nechutného, ale 

pre Slovákov typického ohovárania anonymných pamfletov. Len v poslednom čase, čo 

sa ku mne dostalo, si to odniesli poslanci Matúšek, Buocik, pán Adamec. Na, tu máš 
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špinu a skús sa z nej vylízať. Jednoduché a účinné. Na druhej strane za chlapa hovoria 

skutky. V prípade poslaneckého mandátu aj za ženu. Normálny a súdny človek si 

anonymy nevšíma a rád si porovná predvolebné sľuby s hmatateľnou realitou, lebo je 

pekné rozprávať, čo všetko Ružinov potrebuje, aby bol lepší, pretože skoro nič 

nefunguje a všetko sa len zhoršuje. Ale aké sú vecné návrhy a konkrétne kroky, kto 

a kedy ich uskutoční, to nás zaujíma. Napríklad pán Chren dnes na 17:30 pozýva cez 

Facebook na verejnú diskusiu o parkovaní v Ružinove. Neviem, či to trošku 

nekoliduje s týmto zastupiteľstvom, ak sa nemýlim. Na Facebooku som svedkom, ako 

v Ružinove stále upratuje a upravuje cesty. Z môjho pohľadu je to taká zvláštna 

prezentácia kandidáta na starostu, ale budiš. Škoda však, že sa diskvalifikuje tým, že 

spája svoje meno s architektom Kaliským, ktorý je pre obyvateľov problematický už 

len tým, že si neplní svoje profesionálne zmluvné záväzky voči mestskej časti. 

Neviem, kto ešte verí pánovi starostovi pekárovi, ale to, že chcel predčasne ukončiť 

verejné zhromaždenie bez akýchkoľvek záverov, zaskočilo možno aj jeho priaznivcov. 

Reči o tom, že sa snaží urobiť, čo je v jeho silách na ochranu územia v Ružinove 

nestačia. Nestačí sa obhajovať tým, že veď som napísal oficiálny list... oficiálny list. 

Čo môžem robiť, keď mi ani neodpovedali? Alebo ja nemám rád konfrontácie. No ale 

bez toho sa asi nepohneme ďalej, bez konfrontácií. V tomto pseudodemokratickom 

systéme má právomoci jedine starosta, ktorý má stále možnosť postaviť sa za 

občanov, respektíve vyzvať občanov, aby sa oni postavili za neho a išli spoločne hájiť 

svoje spoločné záujmy a práva na magistrát alebo okresný úrad. A potom možno 

nebudú územné plány a stavebné uzávery neprekonateľným problémom. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán Buocik. A pripraví sa pán Herceg. Pán 

Buocik, nech sa páči. 

 

Mgr. Ján Buocik, poslanec mestského zastupiteľstva: Ďakujem pekne, pán starosta. 

Vážené dámy, vážení páni, ja začnem s tým, čo si myslím, že je úplne najdôležitejšie. 

Samospráva v Ružinove pod vedením starostu Pekára sa rozpadá pred očami. Ja si 

myslím, že odvolanie si zaslúži predstavenstvo CULTUS-u tak, ako ste o tom trikrát 

rozhodli a trikrát ste o tom hlasovali vy poslanci. Keď už pre nič iné, tak pre to 

papalášske auto, iPhony alebo tankovanie v Žiline a kniha jázd v je v Bratislave, alebo 

teda budem aj trochu osobný, aj preto, že za tisícdvesto eur si CULTUS dal sledovať 

môj Facebook. Určite si zaslúži aj odvolanie predstavenstvo Ružinovského podniku 

verejno-prospešných služieb. Ak už pre nič iné, tak preto, že na to v akom stave sa tá 

firma nachádza, tak nebol problém uzavrieť zmluvu na päťdesiattisíc euro na PR 

aktivity, ktoré táto firma má. Ja len podotýkam, že jediným zmluvným partnerom tejto 

firmy je ružinovský podnik... je ružinovský úrad. O tom, kto je zodpovedný za to, že 

sa na konci mája nebolo prvé kosenie v Ružinove, je už smiešne počúvať, či kto poslal 

komu objednávku alebo neposlal. Á tráva rástla aj minulý rok, aj rok pred tým, aj rok 

pred tým. A pokosené bolo. Určite si pamätáte po voľbách v roku 2014, keď sa prišlo 

na to, že v Ružinovskom športovom klube chýbajú státisíce euro. Neviem, či si už 

všetci pamätáte na to, že vtedy miestny kontrolór konštatoval, že tá pani riaditeľka tam 

bola menovaná nezákonne. Pán starosta tam inštaloval pani Felcánovú nezákonne 

v rozpore so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. Potom bolo výberové 

konanie v roku 2012 a nerešpektoval pán starosta výsledky výberového konania 

a nemenoval tam novú osobu a výsledok máme v tom, že v Ružinove nám chýbajú 

státisíce euro, ktoré zmizli v Ružinovskom športovom klube. O tom, že pán starosta 

nerešpektuje uznesenia zastupiteľstva napríklad na vyhlásenie stavebnej uzávery na 

bývalom cirkusplaci a dnes tam stoja dve jedenásťposchodové veže, už snáď ani 



47 

 

netreba rozprávať. Celkovo stavebné uzávery napriek petícii skoro päťtisíc 

Ružinovčanov sú v stave 13:2. Jedna je vyhlásená práve na tom cirkusplaci, ale po 

tom, ako tá stavba bola postavená a druhá je vyhlásená na Ostredkoch tesne po tom, 

ako bola predložená petícia s päťtisíc podpismi. O tom, že Ružinov nemôže čerpať 

eurofondy, na ktoré je v Bratislavskom samosprávnom kraji určených skoro tristo 

miliónov euro, ste sa tiež dozvedeli. Pán starosta, samospráva v Ružinove pod vaším 

vedením sa rozpadá. Je mi to strašne ľúto. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán Herceg a pripraví sa pán... pani Zuzana 

Delaneuville. Prepáčte. 

 

Ing. Peter Herceg, Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy: 

Ďakujem. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, páni poslanci, občania. Ja by 

som chcel predostrieť také dve témy, ktoré sú nosnými témami aj na našej komisii 

územného plánovania a životného prostredia. Jedna téma, ktorú ja verím, že sa nám 

podarí ešte v tomto volebnom období vyriešiť alebo nájsť správne riešenie pre ňu a to 

je problém náhradnej výsadby a náhradnej výsadby za suché stromy. Ako ste si všimli, 

hlavne v posledné roky máme množstvo suchých stromov. Ja to odhadujem na desať 

až dvadsať percent a odchádzajú brezy, ale už nielen brezy. Po minuloročnom lete 

nám schne množstvo líp. Videl som suché topole. Keď sa pozriete okolo seba, budete 

to vidieť po tých sídliskách. Táto zeleň je zverená do starostlivosti mestskej časti. 

Avšak momentálne ten proces je nastavený tak, že je suchý strom, tak čaká, čaká 

a buď sa vypíli zrazu ako urgentný prípad ohrozujúci zdravie a životy alebo teda čaká 

a vypíli sa po pol roku, po trištvrte roku bez akejkoľvek náhradnej výsadby. Myslím, 

že to nie je správny prístup. Viem, že existuje usmernenie okresného úradu ku tomuto, 

že aj na takéto stromy, pokiaľ skutočne neohrozujú, by malo byť riadne výrubové 

konanie, kde náhradná výsadba je samozrejme nižšej hodnoty. Nula až myslím 

štyridsať percent z hodnoty, spoločenskej hodnoty stromu. Ale myslím si, že my 

v Ružinove by sme mali byť veľkorysí. Myslím, že Ružinov si naozaj môže dovoliť 

nastaviť tie pravidlá tak, aby to bolo jedna k jednej. Jeden strom ide von, vyschol, 

nahradíme ho novým. Takto nám naozaj ubúdajú stromy a už tých stromov je 

podstatne menej aj okolo môjho bydliska, u nás na Pošni, ako ich bolo pred tým 

a náhradná výsadba nepribúda tak, ako by mala. Ak náhodou pribudne, častokrát nám 

vyschne, ako sme videli, či už na tých VPS-kových stromoch, z ktorých osemdesiat 

percent vyschlo a znova sa vysádzajú a znova. Takže rád by som bol, aby sme 

dohodli, už sme teda dohodnutí aj s pani vedúcou referátu, aby sme nastavili tie 

pravidlá tak, aby Ružinov naozaj zostal zeleným a verím, že v tom budem mať vašu 

podporu, pretože asi budeme musieť niečo doplatiť v rozpočte, ale rozpočet je tak 

nastavený, ako sme prechádzali aj na komisii, že na to životné prostredie, na zeleň, 

myslím, že je tam dostatočná rezerva, aby sme ten postup zmenili. Druhá téma, ktorá 

je, to je téma stavebných uzáver. Bol som účastný diskusií s vedúcou stavebného 

úradu, s vedúcimi pracovníčkami odboru aj referátu územného plánu, na komisii to 

preberáme takmer každú komisiu a snažíme sa tlačiť územné plány, ale tie stavebné 

uzávery sa nám nehýbu. Chcem poprosiť starostu možno o takú razantnosť, pretože 

stavebná uzávera Pošne je podaná, čaká, je tam prerušené konanie. Sám som naháňal 

na ministerstve metodické usmernenie ku stavebnej uzávere, či sme pripravení, či stačí 

to, čo máme. Metodické usmernenie, že stačí. Pani vedúcej stavebného úradu to 

nestačí. A teda názor proti názoru. Chcem vyzvať pána starostu, aby naozaj v tomto 

pomohol občanom a myslím si, že takto pomôže celému Ružinovu územnému 

plánovaniu. Ďakujem. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani Delaneuville. 

 

p. Delaneuville, obyvateľka Ružinova: Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, som 

z občianskeho združenia Štrkovecké jazero pre všetkých, ktorého cieľom je 

revitalizovanie okolia jazera Štrkovec, zabránenie výstavby v jeho okolí, ktorá by 

mohla znehodnotiť toto územie. Štrkovecké jazero patrí medi obľúbené miesta pre 

trávenie voľného času Bratislavčanov, ako aj ľudí mimo hlavného mesta. Prichádzajú 

sem mamičky s kočíkmi, starší ľudia na prechádzky. Deti majú v obľube ihrisko, ktoré 

je na brehu jazera. Okolo jazera často vídať ľudí, ktorí sem prídu si zašportovať a aj 

rybárov. Toto jazero tvorí súčasť identity Ružinova. Ale ako mnoho iných miest je 

ohrozené projektami investorov, ktorým ide len o zisk na úkor kvality života 

obyvateľov. Štrkovecké jazero si zaslúži kvalitne spracovaný územný plán zóny. Dňa 

sedemnásteho mája 2018 sme predložili tu na miestny úrad petíciu, v ktorej 

požadujeme bezodkladné doriešenie regulácie tohto územia zonálnymi plánmi. 

Predmetom petície bolo aj ukončenie zmluvy o dielo so spracovateľom A1 Respect 

s.r.o. a vybratie nového spracovateľa tak, aby nadviazal na doterajšie koncepty. 

Doterajší spracovateľ podľa našich informácií dostatočne nespolupracoval s mestskou 

časťou a proces prijímania územného plánu sa kvôli nemu zbytočne predĺžil. Za 

necelé tri dni sa nám podarilo vyzbierať vyše šesťstodvadsať podpisov obyvateľov 

Bratislavy. To svedčí o tom, že ľudia sú jednoznačne proti výstavbe v okolí jazera. 

Sme si vedomí toho, že v minulosti petície nezabránili investorom v Ružinove stavať. 

Tu však ide o jedinečný, doposiaľ verejný priestor prírodného charakteru, kde by mala 

byť zachovaná jeho funkcia rekreácie v prospech obyvateľov Ružinova. My nechceme 

boj, konflikt. Chceme posunúť proces dokončenia regulácie tohto územia ďalej 

v prospech obyvateľov a za týmto účelom hľadať možné riešenia. Z momentálnej 

situácie máme pocit, že kompetentné orgány sa len vyhovárajú jeden na druhého, 

nevedia spolu efektívne komunikovať a prispieť k nájdeniu riešenia. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie. Nikto iný neni... nie je 

prihlásený do bodu vystúpenie obyvateľov 

 

Bod č. 11 

Zásady poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Čiže pokračujeme bodom číslo jedenásť - Zásady poskytovania 

finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

V krátkosti tento materiál uvediem ja. Uvediem ja, potom môže pani vedúca 

sociálneho... sociálnych vecí doplniť, respektíve zodpovedať na vaše otázky. Odbor 

sociálnych vecí sa opakovane stretáva s požiadavkami seniorov týkajúcich sa 

takzvaného sociálneho taxíka. Ide o seniorov, prijímateľov starobných dôchodkov, 

ktorým sa dlhodobo zhorší pracovný... zdravotný stav, pričom nie sú trvale odkázaní 

na prepravnú službu. V Ružinove žije približne sedemnásťtisíc päťsto seniorov. Počet 

invalidných dôchodcov je podľa údaja... podľa údajov Sociálnej poisťovne tisíc 

osemstotrinásť. Nová úprava právnej pomoci konkrétnej komunite starobných 

a invalidných dôchodcov vyplýva z pretrvávajúceho záujmu Mestskej časti Bratislava 

– Ružinov pomáhať práve týmto ľuďom a skvalitniť transport do zdravotníckych 

zariadení, ako aj zvýšiť dostupnosť sociálnej služby v denných stacionároch. Z tohto 

dôvodu predkladáme návrh zásad poskytovania finančného príspevku, ktorý 

zohľadňuje pásmo chudoby vo výške 348 eur. Predpokladané náklady na tento rok sú 

vo výške dvetisíc eur. V roku 2019 je predpoklad nákladov vo výške štyritisíc eur, ale 
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všetko sa odvíja, keďže je polrok, od toho, aký záujem bude o túto službu druhý 

polrok v roku 2018 a potom bude nastavený aj rozpočet na ďalší rok. Tieto zásady 

navrhujeme s účinnosťou od 01.07.2018. Toľko úvodné slovo. Otváram diskusiu. 

Nikto sa... Nikto sa nehlási do diskusie? Končím diskusiu. Poprosím člena návrhovej 

komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

 

Martin Lazík: Ďakujem. Tak prosím dajte hlasovať o uznesení, ktoré bolo predložené 

v materiáli k bodu číslo jedenásť v znení. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje v rámci prvej zmeny rozpočtu pre rok 2018 vytvorenie novej 

rozpočtovej položky pre príspevok na dopravu vo výške dvetisíc euro. Zásady 

poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov. Prosím dajte hlasovať. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za dvanásť poslancov, nikto nebol proti, tento návrh bol schválený. Ďakujem 

veľmi pekne. 

hlasovanie č. 19 

 za: 12  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 7  

  – uznesenie č. 634/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 12 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2018 zo 

dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút 

účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo dvanásť -  Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 10/2012 zo 14. februára 

2012 Štatút účelových peňažných fondov Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Takisto 

v krátkosti dvomi vetami uvediem ja, potom otvorím diskusiu, kde môže odpovedať 

pán prednosta alebo pani inžinierka Lehotayová. Tento návrh bol spracovaný so 

zámerom zriadiť účelový peňažný fond v Mestskej časti Bratislava – Ružinov 

v zmysle paragrafu pätnásť, zákona číslo 583/2004 Zbierky zákonov o rozpočtových 

pravidlách.  To je fond rozvoja z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj a upraviť 

pravidlá jeho tvorby a používania finančných prostriedkov. Zjednodušene povedané, 

platí nový zákon poplatku za rozvoj. Tieto peniaze z poplatku za rozvoj práve pôjdu 

do tohto účelového fondu a na základe potom rozhodnutia poslancov tento fond bude 

rozdeľovaný na jednotlivé investičné zámery mestskej časti. Ďakujem veľmi pekne za 

pozornosť a za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Pán poslanec Sloboda, nech sa páči. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Podobnú otázku dám ako 

na mandátovej komisii, že keďže sa budú vyberať za jednotlivé katastrálne územia, 

máme tri, tieto poplatky, že či ich aj budeme evidovať samostatne. To znamená, že 

budeme vidieť, koľko bolo vybraté v ktorom katastrálnom území miestneho poplatku 

za rozvoj a tým pádom a aj, že či ich potom spätne budeme podľa toho používať, 

vďaka. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou, aby som si nezobral možnosť vedenia zastupiteľstva. 

Áno, lebo my identifikujeme tieto platby, pretože časť týchto platieb odvádzame aj 

magistrátu hlavného mesta. Čiže my presne vieme identifikovať jednotlivé sumy 

a jednotlivé stavby, ktoré platia tieto poplatky... tento poplatok za rozvoj. Faktickou 

pán poslanec Guldan. Ale neviem, či na mňa alebo na pána Slobodu. 

 

Patrik Guldan: Nie, nie, nie. Ja sa ospravedlňujem. Ja sa chcem normálnu... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Tak sa prihlás normálnou. Nasleduje pán poslanec Sloboda. Na 

moju faktickú? Nech sa páči. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Ja skôr ako návrhová komisia, 

že keďže si predkladateľ materiálu, tak tam reaguješ ako predkladateľ materiálu. 

 

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

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne, pán starosta. Na komisiu územného plánu 

a životného prostredia 18.06. sme mali viaceré pripomienky k tomuto návrhu VZN. 

Jedno predloží pán poslanec Guldan, to bol aj jeho návrh, ale ja chcem predložiť ďalší 

návrh a to formou doplnenia uznesenia a v tom všeobecne záväznom nariadení máme 

článok tri, použitie fondu. To je, sú vypísané jednotlivé oblasti, na čo možno použiť, 

čo je zo zákona. Čiže proste to je odkopírovaný zákon, ale my si predstavujeme 

podrobnejšie pravidlá, ako ich možno použiť a najmä, keď v článku štyri, odsek jedna 

sa hovorí o zapojení do rozpočtu a použití prostriedkov fondu rozhoduje miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti. To sa nám zdá málo, pretože ja nemám ani predstavu 

o tom, ako sa tu budeme hádať všetci, že na čo, či na to alebo na hento. Preto ja vás 

prosím, pán starosta a predkladám takýto návrh uznesenia. Poprosím kolegov 

o podporu tohto. Že ten pôvodný návrh, že schvaľuje, tam dokladám, to by bolo A a ja 

dokladám B a Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby vypracoval podrobné 

pravidlá použitia prostriedkov fondu, v zátvorke článok štyri, odsek jedna. K tomuto 

odseku jedna o zapojení rozhoduje miestne zastupiteľstvo, potrebujeme presné 

pravidlá, pán starosta, lebo toto je, len že môžeme o tom hlasovať. Ale ako sa budú 

používať, tak tie pravidlá si prosím doplniť, lebo to toto VZN-ko o tom nehovorí. 

A prosím o podporu kolegov. Ďakujem pekne. 

 

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

 

Patrik Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja vnímam ten zákon o poplatku za 

rozvoj tak, že ak v území dôjde k výstavbe, tak samotné územie dotknutým územím 

stavebnou činnosťou, budem hovoriť o príklade napriek tomu, že tam sa teda 

nevyberal ten poplatok za rozvoj, pretože tá stavba začala skôr ako tento zákon vstúpil 

s účinnosťou do platnosti. Ale beriem to ako príklad na porovnanie. Ľudia, ktorí 

v území medzi Páričkovovu a Mlynskými Nivami znášajú dôsledky výstavby, 

prašnosť, hluk, tí sú dotknutí touto výstavbou. Ja mám za to, že tento zákon bol 

vymyslený presne na to a na ten účel, aby ten poplatok za rozvoj... sa za tento 

poplatok zrekultivovalo... zrekultivovali dôsledky tejto... týchto veľkých investičných 

činností alebo aktivít. Nemám a nemyslím si, že by to bolo správne, aby sa takýto 

poplatok za takúto stavbu použil, čo ja viem, v Trnávke, čo je teda úplne kdesi inde. 

Preto si dovolím, pán zástupca Gajdoš, nemaj mi to za zlé, ale preto som si dovolil 

predložiť aj na komisii, hoci som neuspel, ale myslím si, že je to v intenciách toho 

zákona a naopak, že to, čo sa na komisii schvaľovalo, že je s týmto zákonom nie 
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v súlade. Predkladám nasledovný návrh na doplnenie uznesenia, o ktorom budeme 

hlasovať. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov, aby bola 

v materiáli zapracovaná zásada tak, že prostriedky fondu rozvoja nie je možné použiť  

v inom katastrálnom území, možnože by bolo lepšie, keby to bol priamo volebný 

obvod ako v katastrálnom území alebo vo volebnom obvode, v ktorom v súvislosti so 

stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti poplatok za rozvoj vybrala, aby bol 

použitý v tom území, kde je stavba. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán zástupca Gajdoš. 

 

Marián Gajdoš, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, Patrik, ja väčšinou s tebou 

súhlasím, ale tentokrát chcem upozorniť na jednu vec. Sú stavby a sú stavby. Sú 

zasiahnuté územia a z niektorých území sa vyberie viacej peňazí ako teoreticky do 

toho územia sa dá vrátiť. Tým pádom by sme si sami sebe zablokovali. Na druhej 

strane sú územia, ktoré zas budú potrebovať. Veď ja si myslím, že o týchto veciach by 

mali rozhodovať poslanci s prihliadnutím na to, odkiaľ sa tie peniaze vybrali. Ako ak 

to územie pôvodné potrebuje návrat, oživenie, tak samozrejme. Ale čo keď teoreticky 

poviem, infraštruktúra, všetko bude perfektné a vyberú sa tam peniaze a nebudú sa dať 

použiť v spomínanej Trnávke, lebo. Čo budeme robiť? Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne. No veď aj kvôli tomuto som ja navrhla, aby boli tie 

pravidlá. Lebo my na komisii sme s týmto návrhom polemizovali, pán starosta. Pán 

starosta a neodporúčali sme Patrikovi Guldanovi. No ale predložil a hlasoval za to 

sám. Iba v tom katastrálnom území. My sme dopĺňali, že prednostne. Ale keď vy 

vypracujete pravidlá a tam to bude presne povedané, lebo tuto je, že možno použiť aj 

inde. Ja chápem, že napríklad za Nivy sa vyberie strašne veľa tohto a nebudeme tam 

sadiť zeleň strom na strom, lebo ani miesta nebudeme mať na škôlky alebo na niečo 

iné. A inde by sme potrebovali. Tieto presné pravidlá, pán starosta, prosím vypracujte, 

lebo bez tohto sa tu dohádame všetci. Každý to sa bude tu hádať a rozhodovať o tom, 

že ja chcem toto, ja chcem hento. Pokiaľ nemáme pravidlá, bude tu hádka iba a žiaden 

úžitok z toho poplatku za rozvoj. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou na koho? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Tá mala faktickú. Takže pani poslankyňa Tomášková. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou sa musíte prihlásiť, keď vystupuje poslanec, tak 

v tom okamihu, keď vystupuje, podľa rokovacieho poriadku sa má prihlásiť poslanec, 

ktorý chce reagovať faktickou. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Vidíte, toto sú tie pravidlá, ani nevieme presne... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Ale to už si sa neskoro prihlásil. Keď na zástupcu Gajdoša, 

musíte sa prihlásiť podľa rokovacieho poriadku, keď rozpráva poslanec. Pani 

poslankyňa Tomášková. 

 

Tatiana Tomášková: Tridsať sekúnd mám k dobru... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Áno... 

 

Tatiana Tomášková: Ja som veľmi rada, že toto schvaľujeme. Bola som iniciátorom, aby 

sme takýto fond zriadili, tak som veľmi rada, že to robíme. Ja som tiež hovorila už dva 

roky aj s kolegyňou Aničkou Reinerovou, že tie pravidlá by boli fajn, len čím viac nad 

tým rozmýšľam, tak naozaj my máme zákonom stanovené, na čo to máme urobiť. To 

znamená, že naozaj poďme sa skôr baviť o tom, že ešte prejdime si na komisiách, ako 

tie pravidlá budú vyzerať. Ja nesúhlasím s tým, čo tu navrhuje pán kolega Guldan, 

pretože presne. My samozrejme prioritne máme riešiť investíciou zasiahnutú oblasť 

škôlky a ja neviem, cesty a zeleň, všetko. Však vieme. Ale pre ten poplatok za miestny 

rozvoj má byť použitý aj na naozaj investičné veci, ktoré presahujú to katastrálne 

územie, napríklad v tom budú administratívne budovy, ľudia mimobratislavskí 

dochádzajú do mesta, možno si pomôžeme tým, aby sme začali budovať z tohto 

miestneho poplatku aj záchytné parkoviská. Ako príklad. Ja neviem, či môžeme, ale 

napríklad toto by bolo, hej? A tam by sme už išli nad rámec toho katastrálneho 

územia, lebo napríklad by sme nemali tú zem, museli by sme ju draho kupovať alebo 

ja neviem čo. Tam niekde pri Zlatých Pieskoch máme ešte voľné parcely, kde by sme 

to postavili, ale na tých Nivách nie, hej? To znamená, že je to veľmi oklieštené. Už 

vôbec nie kvôli volebným obvodom alebo teda kvôli tým malým obvodom, nie 

volebným, ale tým obvodom. Ale za to rozčlenenie nie som. Ale tie pravidlá sú veľmi 

komplikované v tom učesaní, lebo naozaj to budeme riešiť asi naozaj pri rozpočtoch. 

Tam budeme vidieť, že koľko chceme zapojiť a čo nás tlačí. A teraz ide naozaj o to, že 

či sa budeme chovať ako poslanci buď títo alebo budúci zodpovedne s ohľadom na 

celý Ružinov a trošku zabudneme na to, že sme za jednotlivé volebné obvody 

a budeme naozaj pozerať na tú mestskú časť ako pre potreby všetkých Ružinovčanov. 

A je mi úplne jasné a to sa budú musieť aj naši obyvatelia naučiť, že ihrisko zrovna 

nevybudujeme možno rovno pod oknami toho, lebo na to nebude ani priestor alebo 

možnosti a budú si musieť prejsť pätnásť minút pešo možno aj do inej časti. Alebo 

školu napríklad. Nás bude tlačiť za pár rokov naozaj potreba riešiť aj školské kapacity. 

Ja neviem, na to máme už iba jeden voľný priestor a to je Pálenisko – Domové role, 

kde v školskom  generali je k Novému Ružinovu, hej, plánovaná škola. A čo keby sme 

tam potrebovali pomôcť z tohto napríklad generelu, aj z tých peňazí, čo majú Nivy? 

To znamená, že za ten Patrikov návrh ja hlasovať nebudem i keď ja viem, že on to 

myslí dobre v tom zmysle, lebo tá lokalita Nivy bude extrémne postihnutá tou 

výstavbou. A cieľom naozaj bude eliminovať tam tie dopady tej výstavby. Ale čo sa 

týka tých pravidiel. Áno, môžeme zaviazať úrad robiť nejaké pravidlá. Ale trošku 

začínam byť aj skeptická, že akože či to naozaj skôr nebude len, naozaj len mustra 

kopírujúca zákon, ktorá nám vymedzuje presne a len si napríklad povieme. A teraz 

percentami to rozdelíme? Že osemdesiat percent ostane v území a dvadsať dáme von? 

A čo keď budeme toto potrebovať? Neviem si moc presne naozaj, lebo sa o tom dosť 

bavíme, lebo vravím, je to moja téma, ktorou sa dosť zaoberám, že ako tie pravidlá 

upratať, aby neboli kontraproduktívne voči tomu, čo potom budeme chcieť naozaj 

robiť. A ja sa spolieham na to a som naivná, že všetci tí Ružinovčania, čo tu aj 

zastupujeme svojich obyvateľov Ružinovčanov, tak budeme riešiť to, čo ten Ružinov 
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naozaj bude tlačiť, hej? Ak budeme potrebovať školu, tak dáme z miestneho poplatku 

na školu. Ak budú Nivy zahltené, že nebudú tam parky, zeleň a ja neviem, cesty, 

križovatky, podkopať možno podzemné parkovisko, tak budeme toto riešiť. Lebo tí 

obyvatelia Nív nám to v podstate v konečnom dôsledku povedia sami, kde ich tlačí tá 

topánka. Takže som trošku skeptická, aj keď som sama, vravím, dva roky do pána 

starostu hučala nastavme pravidlá, tak teraz nad tým začínam rozmýšľať, že či tými 

pravidlami sa neoklieštime trošku. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Čas... 

 

Tatiana Tomášková: Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou na pani poslankyňu Tomáškovú pán 

poslanec Drozd a potom pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja by som zareagoval na kolegyňu s tým, že poplatok za rozvoj 

je striktne daný zákonom, na čo sa môžu tieto financie použiť, čo aj správne povedala. 

Ale tento poplatok za rozvoj od investorov, keď sa vyberie, tak sa rozdeľuje pre 

mestskú časť a časť sa odvádza na hlavné mesto na magistrát. Vieme, ale preto, aby 

som nadviazal na to, čo si hovorila kolegyňa, Ružinov ako mestská časť by mal 

prioritne riešiť veci, ktoré trápia Ružinov. A z tej časti, ktorý magistrát získa od 

všetkých mestských častí, magistrát by mal riešiť tie celomestské záležitosti ako sú 

záchytné parkoviská a tie ďalšie veci. Čiže my ako mestská časť riešme hlavne to, čo 

potrebujeme z toho mestskočastného hľadiska. Materské školy a tak ďalej a tak ďalej. 

 

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

 

Katarína Šimončičová: Áno, ďakujem veľmi pekne. No, ja si tiež neviem predstaviť teraz, 

ako tie pravidlá by mali vyzerať, ale ja dúfam, že pán starosta urobí nejaký návrh, 

potom nás zvolá úplne všetkých a to možno nebude iba jedno sedenie, aby sme ich 

nejako upravili podľa toho, lebo aj tak poslanci budú rozhodovať o tých peniazoch 

a preto poslanci možno budú mať nejaké názory. Máme pred sebou leto, skúsme nad 

tým rozmýšľať, ale skúsme nad tým rozmýšľať, ale musí to ísť, pán starosta, že so 

všetkými. Nie per partes po komisiách, ale všetci poslanci tak, ako nás zvolávate 

k rozpočtu, tak k týmto pravidlám, lebo toto je hrozne dôležitý nástroj, lebo ja sa 

obávam, že ináč tu bude strašná nespokojnosť, keď nebudeme mať... nebudeme vedieť 

presne, na čo ich môžeme použiť. Aj tak na prvýkrát možnože nebude najlepší návrh. 

Ale ten návrh nemusí byť konečný. Uvidíme podľa praxe. Tak to potom môžeme 

zmeniť prípadne, ja neviem, ďalší rok dva. Takže to by som poprosila fakt spoločne. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje riadne prihlásená pani poslankyňa 

Štasselová. 

 

Lucia Štasselová: Ďakujem pekne. Ja sa pripájam k tomu návrhu, ktorý predložila 

poslankyňa Šimončičová a chcela by som pridať ale k tomu ešte jednu vetu. Dúfam, 

že si ju osvojí, aby ten návrh pravidiel bol predložený do zastupiteľstva a tým pádom, 

aby teda bol schválený zastupiteľstvom a tým pádom bude musieť prejsť aj komisiami 

aj grémiom aj radou a presne Patrik, tvoj príspevok hovoril o tom, že toto môže byť 

jedno z tých pravidiel. Čiže napriek tomu, že zákon hovorí o tom, na čo to treba 

využiť, tak každá mestská časť, každá obec, každé mesto má svoje špecifické... 
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špecifickú situáciu. Dokonca v každom roku môže byť iná tá situácia, takže 

prihováram sa na to, aby tie pravidlá boli predložené. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan. Neskoro. 

 

Patrik Guldan: S prihliadnutím na to, že viem, ako toto veľké poslanecké grémium politicky 

funguje. Od začiatku sa to zmenilo tak, že už ani neviem, kto je z ktorej strany. Práve 

preto si myslím, že to, o čom teraz hovoríme je tak na výsosť silné politické, 

komunálne téma alebo téma, o ktorej teda rokujeme, že bude veľmi rozhodujúca aj pri 

tom, ako sa budú rozhodovať voliči za to, ako budeme v tejto veci hlasovať. Je totiž 

nenáležité alebo neprimerané, aby obyvatelia z môjho volebného obvodu, ja viem, že 

som poslanec Ružinova, ale som volený poslancami mestskej časti... teda z volebného 

obvodu jedna. A predovšetkým, keď sa jedná o toto, tak musím stáť za svojimi 

voličmi z volebného obvodu jeden. Tento volebný obvod je tak dotknutý výstavbou, 

že bolo by nečestné, aby som pripustil, čo i len debatu o tom, hoci to nezáleží odo 

mňa, samozrejme, že prostriedky, ktoré vzídu z tejto mestskej časti za rozvoj toho 

prostredia a tam tých aktivít  bude podstatne ešte viac, Cvernovka sa len začína 

rozbiehať, Klingerka sa len začína rozbiehať, zimný prístav nevieme ako dopadne. 

Takže tieto potom výstavba za... kde boli Technické služby mesta Bratislavy. Tam 

bude veľká výstavba. Nehovorím o Kvačalovej a tak ďalej. Tam sa budú platiť 

poplatky za rozvoj. Prečo by títo ľudia dotknutí takouto činnosťou mali znášať to, aby 

tie peniaze sa použili v inom volebnom obvode? Ja to vidím ako veľmi silnú politickú 

hrozbu. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou na pána poslanca Guldana sa prihlásila pani 

poslankyňa Šimončičová a pán zástupca Gajdoš a potom o slovo požiadal pán 

prednosta. Nech sa páči, pani poslankyňa Šimončičová. Pán poslanec Lazík neskoro 

už sa prihlásil na faktickú... 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne, no dúfam, že ma pán Sloboda nevyhreší, že chcem 

len povedať, že si osvojujem ten návrh pani poslankyne Štasselovej, čiže sa doplní ten 

môj návrh uznesenia a predloží na schválenie miestnemu zastupiteľstvu a ja tam 

nechávam termín septembrové zastupiteľstvo, čo je 25.09. pre istotu. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pán zástupca Gajdoš. 

 

Marián Gajdoš, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Práve teraz, 

Patrik, deklarujem na tvojom príklade, aké to môže byť zlé aj v prospech prvého 

obvodu, ktorý je teraz bude veľmi vážnym spôsobom zasiahnutý výstavbou. A môže 

sa zľahka stať, že my budeme potrebovať naliať do toho... do tej jednotky na 

zreparovanie po tej všetkej výstavbe ďaleko viac peňazí, ako sa tam vyzbiera. A tým 

pádom ti tá Trnávka nedá peniažky. Naozaj sa to môže stať. Čiže ja by som skutočne 

opatrne s takýmito prísnymi vecami narábal. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán prednosta, nech sa páči. A ja by som upozornil 

pani Šimončičovú, že faktickou poznámkou nemožno návrhy na doplnenie, zmenu 

programu, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy a návrhy uznesení. Pán prednosta. 

 

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

poslanci, dovoľujem si vás upozorniť, hlavne teda pána poslanca Guldana, že zákon 

o poplatku za miestny rozvoj nepozná pojem volebné obvody. Pozná katastrálne 
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územia. V Ružinove máme deväť volebných obvodov, ale iba tri katastrálne územia. 

Ružinov, Nivy a Trnávka. Nemôžeme členiť ďalej tento poplatok. Po prvé. To je... Po 

druhé. Chcel by som povedať, že úplne súhlasím s pani poslankyňou Tomáškovou, 

ktorá hovorí, že teraz si stanovujete vy nejaké pravidlá, na ktorých teda už ešte sme 

nijaké nepredložili, ale už teraz je problém sa nejako dohodnúť. Zaviažete si ruky pri 

budúcom schvaľovaní v rozpočte a podobné. Bavíme sa momentálne o sume 

štyristotisíc. Štyristotisíc eur je k 31.05. Ako v poriadku. Ak si myslíte, že takéto 

pravidlá potrebujete, ale len drobíte tieto prostriedky, ktoré by sa dali použiť v jednom 

celku na nejaký väčší účel. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou na pána prednostu pán poslanec Sloboda. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Pán prednosta, nemáte 

celkom pravdu, pretože môžeme si to určiť buď katastrálnym územím alebo takzvanou 

jednotlivou časťou obce, ktorou je územie, celistvá časť obce, v ktorej je najmenej päť 

percent daňovníkov dane z nehnuteľnosti danej obce a ktorá je ustanovená vo 

všeobecnom záväznom nariadení. Takže my si to kľudne môžeme stanoviť tak, že to 

budú naše volebné obvody, ak tam bude naozaj aspoň päť percent daňovníkov dane 

z nehnuteľností v rámci Ružinova, čo predpokladám, že asi bude, pretože máme len 

deväť volebných obvodov, takže je vysoký predpoklad, že všetky naplnia tých päť 

percent. Takže môžeme, keď chceme. Ďakujem. 

 

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

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Osvojujem si návrh pani poslankyne 

Štasselovej a dopĺňam svoj predložený doplňujúci návrh uznesenia, ktorý znel po 

pamäti hovorím. Po B, žiada starostu, aby vypracoval pravidlá na použitie 

prostriedkov fondu podľa článku štyri, odsek jedna a predložil na schválenie 

Miestnemu zastupiteľstvu, termín septembrové zastupiteľstvo. To je 25.09. 

Nechávame si rezervu ešte október, keby náhodou, aby sme to nemali na poslednú 

chvíľu. Takže toto je k tomu môjmu návrhu uznesenia. A keď mám slovo, tak pán 

prednosta. Ku koncu mája máme tých štyristotisíc. Ale ku koncu a že čo chceme 

pravidlá na štyristotisíc? Za chvíľu nám prídu ďalšie milióny. Takže za všetky tie 

veľké stavby, ktoré menoval už Patrik Guldan, nejdem zdržiavať, vy možno neviete, 

my vieme, bývame na Nivách. To prídu milióny eur a nebudeme, vtedy, keď ich 

budeme mať v kase, nebudeme vtedy rozmýšľať, že čo s nimi. Máme mať dopredu 

pravidlá. Verte, pán prednosta, že to je vec miestneho zastupiteľstva a preto ako 

poslanci žiadame, aby ste mali pravidlá, aby sme sa nehádali. Nie vás prednostu, vy 

len zabezpečujete chod úradu, ale my rozhodujeme o peniazoch a preto si prosím 

pravidlá dopredu. Je možné, že sa nám to nepodarí do septembra, preto dávam ten 

prvý termín. Je možné, že to bude ešte komplikovanejšie, keď začneme sa medzi 

sebou rozprávať o tom, že kto má akú predstavu, na čo by sa to dalo použiť. Preto 

prvý termín dávam september a možnože budú nejaké prvé pravidlá, ale je možné, že 

sa nám podarí urobiť dobré, s ktorými budeme spokojní všetci. Ďakujem pekne. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

Pavol Jusko: Ďakujem. Ja som, ešte keď sme schvaľovali parkovaciu, teda bavili sa 

o parkovacej politike v decembri, hovoril o tomto poplatku. A vtedy nebol nejako 

záujem ísť hlbšie alebo nebola diskusia k tejto problematike a preto ma prekvapuje, že 

zrovna teraz. To ma prekvapuje veľmi, pretože pravidlá sú dané. Však tam 
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smerovanie, kto vie čítať, pani Šimončičová, tak vie, že sú tam oblasti presne dané. 

Čiže pravidlá čoho? Do ktorých oblastí? Tie sú dané. Zákonom sú dané a mimo zákon 

to nepustí. Čo sa môžeme baviť v akej sume, v akej výške do ktorej oblasti dáme a to 

sa bavíme aj o rozpočte. A o rozpočte každý rok vyjednávame a o je vec poslancov, 

aby si stanovili priority a dohadovali sa, že či pôjde viac do, napríklad ak sa bavíme 

o chodníkoch, tiež nemáme pravidlá koľko chodníkov, ale dohadujeme a dávame aj na 

váš podnet sme dali viac peňazí na rekonštrukciu chodníkov a budovanie. To isté 

parkovacie miesta a tak ďalej. Čiže niektoré veci nemožno zviazať. Ja si myslím, to 

VZN-ko je ako docela dobré a nevieme predvídať, aké bude zloženie poslancov. Tá 

diskusia bude vždy. Bude vždy a čo je možno na tom najproblematickejšie to, keby to 

bol ten poplatok, ktorý sa vyberá vždy k stanovenému nejakému dátumu a môžeme ho 

dojednávať s návrhom rozpočtu ako nejakým stálym termínom, tak je to ideálne. Ale 

ja predpokladám, že tie peniaze nabiehajú celoročne. Čiže musia byť súčasťou toho, 

tých čítaní zmena rozpočtu jedna, dva a tak ďalej. Čiže bude to permanentne vec 

vyjednávania a vlastne to, čo nenaplní napríklad rozpočet a poslanci budú chcieť 

navýšiť, tak budú môcť z tejto oblasti navýšiť. Nesúhlasím ani s tým, čo povedal 

Patrik Guldan, že to má byť do tej miestnej a regionálnej. Budem hovoriť aj 

o interpelácii. Napríklad výstavba autobusovej stanice. Kopec Tatier, ktoré jazdia po 

celej Gagarinke a tá prašná cesta, ktorá je, či je to na začiatku Gagarinky alebo na 

konci, tí ľudia žijú pri tej prašnej ceste. Takže neviem. Možno ten hluk, každý z nás si 

to užil tuto v Ružinove, že niekde sa stavia a niekde je problém. Ale myslím škôlky 

a do ktorých má ísť, parkovacie miesta, to sú tak všeobecné záležitosti, že vám nikto 

z tých developerov vám to každý nasľubuje a nespraví, nepostaví to. A tie deti či sú 

niekde v tvojom volebnom alebo v mojom volebnom, to je úplne jedno. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou na pána poslanca Juska pani poslankyňa Šimončičová 

a potom pán poslanec Sloboda. 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jusko to, čo nám zákon predpisuje, je 

jedna vec, to sú, že účel, na čo môžeme použiť. Ale tie podrobné pravidlá, ako sa 

budeme k tomu my stavať, tie o tom hovorím. A tu mi ale hovorí kolegyňa, že možno 

potom by to bolo... tými pravidlami by bolo treba zmeniť VZN, ale ja si myslím, že by 

to mohla byť ako vykonávacia príloha k tomu VZN-ku, ak je takáto možnosť. Poďme 

sa o tom baviť a uvidíme, k čomu dospejeme. Lebo zatiaľ sú tie veci nejasné a tuto 

koľko tomu venujeme času a nerozumieme tomu poriadne, ako to bude. Pôjde o veľké 

peniaze a preto ja som na začiatku už hovorila. Toto bude vec, ktorá nás úplne 

všetkých rozháda, lebo budeme mať veľký prísun peňazí, v Ružinove sa ide veľa 

stavať, bude veľký prísun peňazí a nebudeme na to pripravení a budeme rozhádaní, ale 

úplne. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Sloboda na pána poslanca Juska. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Ja len chcem 

pripomenúť, že je to niečo na spôsob toho, ako teraz prideľujeme granty a dotácie. 

Vytvorila sa nejaká komisia a nakoniec sa všetky tieto veci prešrotia niekde mimo 

zastupiteľstva a potom tu aj tak nakoniec diskutujeme o jednotlivých veciach. To 

znamená, že v tomto ja s pánom Juskom súhlasím, že tie podrobné pravidlá nakoniec 

neprinesú to, čo potrebujeme. To znamená, že aj tak tu budeme diskutovať. Takže ako 

načo robiť ešte k tomuto predkolo, keď aj tak sa budeme o tom diskutovať 

v jednotlivých komisiách, na zastupiteľstve, lebo doňho to vždy musí ísť. To znamená, 
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že táto diskusia tak či tak prebehne, môžeme si vytvoriť akékoľvek pravidlá, nakoniec 

tá diskusia skončí tu a bude dlhá. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Tomášková. 

 

Tatiana Tomášková: Ďakujem, pán starosta. No niekedy to zastupiteľstvo, keď sa diskutuje, 

dobre, lebo ma napadlo, že my tak, kolegovia, ani nepotrebujeme možno tie pravidlá. 

Ale viete, čo potrebujeme? My potrebujeme analýzu dopadov v prvom rade. To 

znamená, že keď nám ide výstavba a než ich postaví, tak my musíme, teda mestská 

časť by mala mať absolútne perfektne začať spracované a to dopravní inžinieri musia 

nastúpiť a vypočítať dopad. Ono to je súčasťou vždycky tej stavby, stavebného 

povolenia. V podstate stavebný úrad má vždycky dopad na dopravu, dopad na to, 

dopad na to. Toto potrebujeme. A na základe toho sa budeme rozhodovať. My, keď 

dostaneme sumu teraz štyristotisíc, tak si nemáme ťahať ako zajacov z klobúkov, že 

kam to dáme. My musíme vedieť, že ako mi tá výstavba ovplyvní dané územie, čo mi 

tam poškodí, čo mi tam zoberie a podľa toho sa mám rozhodovať, takže mali by sme 

žiadať, keď už tak od úradu, aby keď budeme schvaľovať pri rozpočte peniaze 

z miestneho poplatku za rozvoj, aby sme vedeli, čo sa v tom danom území poškodí 

alebo čo tam obmedzí tých obyvateľov, čo im tam bude chýbať. Čo im tam bude mať 

sťažené a my by sme z tých peňazí mali im to kompenzovať a pri všetkej úcte k nám 

všetkým, no ja taký odborník nie som. Tí odborníci sedia na príslušných úradoch, to je 

stavebný úrad, to sú ľudia z odborov rozvoja, dopravy, sociálnych služieb. Však 

dievčatá vedia na našom oddelení, ako nám rastú napríklad, ja neviem, obyvatelia 

a budeme potrebovať možno vybudovať, prídu tam noví ľudia. Toto ma, o toto sa 

uchádzajme ako poslanci, aby toto nám ten úrad pripravil a my tu o tom budeme 

rozhodovať, čo uznáme za prioritu, že či v tom danom území bude treba vybudovať 

park alebo opraviť cestu. Ale my musíme vedieť, že či bude treba postaviť park alebo 

cestu a nemáme sa tu o tom dohadovať a ťahať si to len tak z prstu. Takže máme na to 

čas. Ešte do konca volebného obdobia sa uchádzam na to, aby sme takéto niečo naozaj 

sa buď uznesením, ale pán starosta, povedz sám, však to môže byť aj iniciatíva radu, 

že keď sa bude schvaľovať rozpočet, tak taký materiál vie predložiť aj samotný úrad 

s návrhmi, lebo ten si to má mať v prvom rade on je povinný to zmapovať. Hej? toto je 

povinnosť úradu mať zmapované, kde nás tlačí päta. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou na pani poslankyňu Tomáškovú pani poslankyňa 

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja som to nazvala pravidlami, ale presne pod tými 

pravidlami je tiež rozumiem to. Mestská časť by mala vedieť, čo potrebuje, akože 

potrebuje mať ako ponuku a dopyt, hej? Keď vieme, že nám nejaké peniaze prídu, 

môže mať dopredu pripravený zásobník práve takýchto problémových oblastí, ktoré, 

lebo tie peniaze prídu až po kolaudácii stavby. To minimálne rok-dva trvá, áno. Až pri 

kolaudácii stavby, nie po vydaní stavebného. Prečo nemáme za Bergamon? Dávno 

vydané stavebné povolenie? Ešte sme nedostali peniaze, lebo až neskôr to máme 

dostať. Čiže tak ako sme mali, pán starosta, tak ako sme mali ako v zásobníku 

projektové dokumentácie na opravu komunikácií, chodníkov a cyklotrás, ale vytiahli 

sme, keď boli peniaze, takisto by som si mala takú predstavu, že sa porozprávame, že 

aké sú potreby v ktorej časti a podľa toho už sa na to začať pripravovať nie až potom, 

keď peniaze prídu a potom dva-tri roky budeme čakať kedy sa to použije. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Čas... ďakujem veľmi pekne, nikto sa nehlási do diskusie. Bol 

som pomenovaný, tak súhlasím s pani poslankyňou Tomáškovou. My si urobíme 

pravidlá a potom budeme alebo poslanci budú mať problém tie pravidlá dodržať. Tie 

peniaze sa použijú v súlade so zákonom tak, ako povedal aj pán poslanec Jusko. Pri 

príprave rozpočtu, budú tam návrhy aj, však tak ako vždy pripravujeme rozpočet, aj 

z podnetu odborných zamestnancov miestneho úradu mestskej časti, ale aj podľa 

požiadaviek voličov, ktorí cez vás budú tlmočiť tie svoje predstavy, čo potrebujú vo 

svojom území. Čiže ak sa my zviažeme nejakými zásadami, tak to už mi pripadá, že 

na každý úkon je prijatý zákon a potom sa dohadujeme, kto porušil zákon a či ten 

zákon je dobrý alebo nie. Čiže ja by som to nechal na voľnosť, lebo je na vás, naozaj 

na poslancoch, že vy musíte presvedčiť svojich kolegov a mať väčšinu a týmto 

spôsobom bude schválený zákon. Spomínaný Bergamon ani peniaze mestská časť 

neuvidí, lebo stavebné... lebo stavebné povolenie bolo vydané ešte v roku Pána predo 

mnou kedysi. To je to, čo sme pri záverečnom účte hovorili. Štyristotisíc, to je taký 

prísľub, ale berte to s rezervou, investora, že nám pomôže s materskou školou. Ale 

zákon o miestnom poplatku bol prijatý pred rokom, dvoma, či tie na tie staré vydané 

stavebné povolenia sa nevzťahuje, žiaľ, takže z niektorých stavieb neuvidíme peniaze. 

Tých štyristotisíc je naozaj reálne na účtoch mestskej časti, ale ďalších možno tristo-

štyristo-päťstotisíc ešte počítame, pretože naozaj bežia ďalšie projekty. A nehovorím, 

že do konca roka, ale môžeme s tým počítať, že ešte ďalšie peniaze prídu do mestskej 

časti. Faktickou pán poslanec Drozd. 

 

Slavomír Drozd: Ja by som zareagoval iba na ten Bergamon. Áno, bolo v minulosti vydané, 

ale iba na časť tohto projektu, na prvú etapu. Čiže na ďalšie etapy a povedzme tú 

administratívu popri diaľnici... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: A to ešte ani nemajú... 

 

Slavomír Drozd: To ešte sa bude schvaľovať a tam tie peniaze nás počkajú... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Áno. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím 

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

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Dostali sme dva 

pozmeňujúci návrhy. Prvý predniesol Patrik Guldan. Keďže bol napísaný dosť 

komplikovane, že žiada, aby bola v materiáli zapracovaná zásada tak, že prostriedky 

fondu rozvoja nie je možné použiť v inom katastrálnom území mestskej časti ako 

v katastrálnom území, v ktorom v súvislosti s realizáciou investičného zámeru, ktorý 

podlieha poplatkovej povinnosti, došlo, nech je použitý na tom území, kde investičný 

zámer realizoval. Poprosím pána predkladateľa, či si náhodou autoremedúrou neosvojí 

zjednodušujúci návrh, že žiada vypustiť z článku tri, odsek dva v tomto návrhu VZN. 

A tým pádom si bude každému asi jasné, že o čo konkrétne žiada a presne, o čom sa 

bavíme. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Čiže poprosím predsedu návrhovej komisie, aby 

prečítal návrh uznesenia. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. To znamená, že keďže si 

Patrik  Guldan osvojil ten návrh na autoremedúru. To znamená, že návrh Patrika 

Guldana znie, že žiada vypustiť z návrhu VZN odsek dva z článku tri, ktorý presne 

znie práve – Prostriedky fondu rozvoja je možné použiť aj v inom katastrálnom území 
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mestskej časti, ako v katastrálnom území, v ktorom v súvislosti so stavbou, ktorá 

podlieha poplatkovej povinnosti poplatok za rozvoj mestská časť vybrala. Pán 

predsedajúci, dajte prosím o tom hlasovať. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasoval jeden poslanec, šiesti boli proti, šiesti sa zdržali, ôsmi nehlasovali. 

Uznesenie k bodu... alebo teda doplnenie uznesenia k bodu číslo dvanásť sme 

neschválili. 

hlasovanie č. 20 

 za: 1  proti: 6  zdržali sa: 6  nehlasovali: 8  

  – návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Druhý pozmeňujúci návrh predniesla pani 

poslankyňa Šimončičová, ktorá žiada doplniť do návrhu uznesenia bod B, žiada 

starostu, aby vypracoval podrobné pravidlá použitia prostriedkov fondu článok štyri, 

odsek jedna a predložiť na schválenie miestnemu zastupiteľstvu, termín septembrové 

zastupiteľstvo. Pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o tomto doplňujúcom návrhu. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo šesť poslancov, jeden bol proti, šiesti sa zdržali, siedmi 

nehlasovali. Nebol schválený tento návrh. 

hlasovanie č. 21 

 za: 6  proti: 1  zdržali sa: 6  nehlasovali: 7  

  – návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Čiže budeme ešte mať prezentáciu pred VZN-kom. Kolegovia, 

vytiahnite kartu poslancom, ktorí tu nie sú. Pripravme si prezentáciu. Prezentujme sa. 

Osemnásť prítomných. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme... 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Aha, počkajte, však ešte nevieme, o čom.  

 

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

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ospravedlňujem sa. Moja chyba. 

Poprosím vás, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol predložený všetkým 

v pôvodnom znení. To znamená, že miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov 

číslo  ... /2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie Mestskej časti Bratislava – Ružinov číslo 10/2012 zo dňa 14. februára 2012 

Štatút účelových peňažných fondov Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Dajte prosím 

o tom hlasovať. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
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Hlasovanie: Za hlasovalo osemnásť poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. 

Všeobecne záväzné nariadenie sme schválili, veľmi pekne ďakujem. 

hlasovanie č. 22 

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

  – uznesenie č. 635/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 13 

Návrh Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Ružinov na 

roky 2017 - 2021 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo trinásť - Návrh Aktualizácia 

Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 

2017 – 2021. Poprosím pána zástupcu Penera, aby uviedol materiál. 

 

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

prítomní, dokument Komunitný plán sociálnych služieb, verím, nemusím na tomto 

fóre predstavovať. Zdôrazniť chcem, že návrh, ktorý predkladáme, vyplýva 

z opätovnej novely zákona o sociálnych službách, ktorý priniesol isté povinnosti 

obciam, poťažmo mestským častiam. Budem veľmi stručný. Jednou z týchto 

povinností alebo jednou z nových úloh je nová štrukturalizácia, predpísaná 

štrukturalizácia. Novela zadefinovala nové štruktúry dokumentu. Toto bolo naplnené. 

V dokumente taktiež nájdete aktualizáciu opatrení aj s odpočtom, pardon. Ďalšou 

povinnosťou je aj predložiť tento schválený návrh vyššiemu územnému celku 

v príslušnom územnom obvode. Ja myslím, že toľko stačí. Materiál bol predmetom 

rokovania komisií. Ak treba, tak viacej v diskusii. Ďakujem za pozornosť. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Faktickou pán 

poslanec Sloboda. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Len do budúcna by bolo 

dobré, keby sme videli, že čo sú zmeny. Lebo to tam teraz nevidíme. Vidíme len nový 

komunitný plán. Ale čo sa tam mení, tak nie je to ani v dôvodovej správe spomenuté. 

To si teraz prečítal, že čo sa tam vlastne všetko zmenilo, ale tuto to nikde nevidím. 

Ďakujem. 

 

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

 

Lucia Štasselová: Ďakujem pekne. Nie je tu predseda sociálnej komisie, ale sú tu niektorí jej 

členovia, tak môžu potvrdiť, že sme rozprávali na komisii o tom, že okrem všetkých 

možných problémov, tak by sme chceli, keby sa do možno nie do tohto komunitného 

plánu, ale možno do ďalšej aktualizácie dostala informácia, že je, že nám starne 

obyvateľstvo, že to starnúce obyvateľstvo je menej pohyblivé a jednotlivé zariadenia 

sú umiestnené alebo teda starí ľudia sú umiestňovaní vo výškových budovách. To 

znamená, že určite strategicky by sa mal Ružinov pripraviť na výstavbu nejakého 

nového sociálneho zariadenia, ktoré by bolo prístupné na zemi a v dosiahnuteľnej 

výške obyvateľov Ružinova. Takže ja len možno nejakú poznámku. Ja neviem, či sa to 

dá teraz doplniť, ale asi chcem, aby to zaznelo, keďže sme to na tej komisii spomínali. 

Ďakujem. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou na pani poslankyňu reaguje pán poslanec 

Sloboda a potom pani poslankyňa Tomášková. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. To, čo spomínala teraz 

pani poslankyňa, tak by malo byť súčasťou analýzy sociologických údajov, tak dúfam, 

že to tam všetko to, čo spomenula, je, lebo ináč ten komunitný plán nemá zmysel, 

pretože máme viac ako dvadsaťtisíc seniorov a teda naozaj obyvateľstvo nám 

v Ružinove starne, takže ja dúfam, že to tam je a podotýkam. Dva domovy dôchodcov, 

ktoré máme formálne kompetencia mesta, to znamená, že akékoľvek takéto zariadenie 

by prioritne malo vybudovať mesto. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Tomášková. 

 

Tatiana Tomášková: Ďakujem. Ak ste si všimli, v návrhu prvej zmeny rozpočtu sme mali 

pomerne vysokú položku na projektovú, na vypracovanie projekovej štúdie na 

vybudovanie práve domovu takéhoto zariadenia sociálnej starostlivosti vo výške, ak sa 

nemýlim, dvadsaťpäťtisíc. My sme na pani Valková, kývte mi hlavou, aby som 

nerozprávala nejaké hlúposti. My sme na finančnej komisii k tejto téme mali pomerne 

veľkú debatu, lebo naozaj budeme musieť do budúcnosti budovať takéto zariadenia, 

denné stacionáre. V Ružinove nemáme napríklad denné stacionáre a tak, takže ale ak 

sa nemýlim, ja som komunikovala aj s pánom predsedom vašej komisie, ale teda 

neviem, pani Štasselová, či vy ste v sociálnej komisie. Zo sociálnej komisie totiž išlo 

aj uznesenie zo strany sociálnej komisie, aby mestská časť vypracovala presne aj 

možnosti, kde by takéto zariadenia mohli byť. Takže ja predpokladám, že to, ako 

v tom komunitnom pláne je. Ja som len pri tej... pri tom, keď sme sa pýtali aj na tú 

výšku, tam je jedna vec... to je faktická, nemôžem. Dobre, ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Štasselová bude asi reagovať na tie reakcie, 

ktoré boli na vás. Nech sa páči. 

 

Lucia Štasselová: Áno, prijali sme uznesenie, boli sme aj dohodnutí, že to prednesie aj pán 

predseda, čiže ja som neni teraz ad hoc pripravená tú formuláciu, ale je super, keď je 

to v rozpočte, to je jedna vec. A to uznesenie znelo tak, že v najbližších strategických 

dokumentoch by sa to malo objaviť, že toto budeme potrebovať určite. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prihlásený je pán zástupca Pener. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ja kratučká reakcia na 

obranu toho dokumentu. Podľa môjho názoru tá analytická časť je naozaj veľmi 

obšírna, veľmi rozsiahla. Evidujem, samozrejme, pripomienky, ale ešte, ak môžem, 

takto na záver, poprosím o podporu tohto dokumentu. Vopred ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou na pána zástupcu pán Sloboda. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Veľmi obsiahla a veľmi 

obšírna, ale ak tam tieto veci nie sú, tak asi taká obsiahla teda neni. 

 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo trinásť. 
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Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže nebol predložený 

žiadny doplňujúci ani pozmeňujúci návrh, dajte prosím hlasovať o návrhu uznesenia 

tak, ako nám bol všetkým predložený. To znamená, že miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb 

Bratislava – Ružinov na roky 2017 až 2021. Dajte prosím o tom hlasovať. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

nehlasoval. Uznesenie k bodu číslo trinásť sme prijali. 

hlasovanie č. 23 

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

  – uznesenie č. 636/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 14 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy 

o nájme nebytového priestoru č. 12-NP 3 v objekte „Viacúčelový areál na 

Vietnamskej ulici v Bratislave SO 02 blok D“ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo štrnásť - Vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru 

číslo 12-NP 3 v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ulici v Bratislave, 

stavebný objekt 02 blok D“. Poprosím pána zástupcu Penera, aby uviedol materiál. 

 

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

prítomní, predmetom tejto verejnej obchodnej súťaže je priestor, voľný nebytový 

priestor, ktorý má mestská časť priamo vo vlastníctve, nejde o zverený majetok 

hlavného mesta a to vo viacúčelovom areáli na Vietnamskej. Tento priestor nie je 

celkom dobudovaný. Prakticky nikdy nebol využívaný. Jeho presnú metráž aj nejaký 

ďalší popis nájdete v dôvodovej správe. Tu chcem nateraz zdôrazniť, že nájomná 

zmluva v prípade úspešnej verejnej obchodnej súťaže sa bude uzatvárať na dobu určitú 

od 01.10 tohto roku do septembra 2033. Minimálnu výšku nájomného, investície 

takisto máte uvedené v materiáli, ako aj ďalšie podmienky. Myslím, že stačí takto 

v stručnosti. Ak viac, tak v diskusii. Ďakujem aj za podporu tohto materiálu. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu, otváram diskusiu. Nikto sa 

nehlási do diskusie, končím diskusiu. Poprosím... poprosím predsedu návrhovej 

komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo štrnásť. Ukončil som diskusiu. 

Fakt. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ok. Poprosím, keďže neboli predložené 

pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, poprosím vás, aby ste dali hlasovať o návrhu 

uznesenia tak, ako bol predložený. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe číslo jedna  tohto 

uznesenia o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytového 

priestoru číslo 12-NP 3, prízemie, druh nebytového priestoru – iný o celkovej výmere 

podlahovej plochy 262,19 m2, v zátvorke nebytový priestor v objekte Viacúčelový 

areál na Vietnamskej ulici v Bratislave, SO 02 blok D, kotolňa a trafostanica, súpisné 

číslo 5824 nachádzajúci sa na Vietnamskej ulici v Bratislave, postavený na pozemku 

parcelné číslo 14814/383, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 4967 na 
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Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor okres Bratislava II obec Bratislava, 

Mestská časť Ružinov, katastrálne územie Trnávka vo vlastníctve vyhlasovateľa na 

dobu určitú pätnásť rokov. Dajte prosím o tomto hlasovať. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Sú k návrhu 

uznesenia pripomienky? Zostal si tam, pán poslanec... 

 

Neuvedený: Ja som sa nehlásil... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nie sú. Pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo dvanásť poslancov, nikto nebol proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval, uznesenie k bodu číslo štrnásť sme schválili. 

hlasovanie č. 24 

 za: 12  proti: 0  zdržali sa: 6  nehlasovali: 1  

  – uznesenie č. 637/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 15 

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej 

súťaže na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 60 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo pätnásť - Návrh na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu 

Domu kultúry Bulharská 60. Poprosím pána zástupcu Gajdoša, aby uviedol materiál. 

 

Marián Gajdoš, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ja ďakujem za slovo. Uznesením 

miestneho zastupiteľstva zo dňa 17.04. bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na 

uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava – 

Trnávka. Chcem len na pripomenutie zopakovať, že vlastne to už bola druhá súťaž, 

pretože prvej súťaže sa zúčastnili dva subjekty, ktoré v zásade nevyhovovali a komisia 

sa jednohlasne vtedy zhodla na zrušení súťaže. Potom 17.04. bola vypísaná nová 

súťaž. V komisii sedel bez titulov pán Adamec, Gajdoš, Guldan, Patoprstý, Turlík 

a pán Olexík. A do tejto súťaže boli tiež prihlásené dva subjekty, zhodou okolností 

s tým, že druhý subjekt nespĺňal absolútne žiadne vyžadované dokumenty alebo ako 

by som o mal povedať. Jednoducho ani jednu prílohu nemal, nemal danú, takže z tejto 

súťaže vyhrala, vyšiel ako víťaz spoločnosť s ručením obmedzeným, teda spoločnosť 

JAN, ktorá chce v danom kultúrnom dome urobiť tanečné divadlo. Poprosil by som 

o podporu tohto materiálu vzhľadom k tomu, že Dom kultúry Trnávka, pokiaľ si dobre 

pamätám, je osem rokov zavretý, postupne stále viac a viac chátra, našu mestskú časť 

ročne len temperovanie a v zásade stráženie tohto objektu stálo od štyridsať do 

päťdesiattisíc ročne. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Faktickou na úvodné slovo, 

pán poslanec Drozd. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja by som sa faktickou naozaj chcel spýtať predkladateľa, že 

povedal prvé kolo, kde boli dvaja účastníci a nevyhovoval ani jeden a v druhom kole, 

kde boli tiež dvaja účastníci, jeden nedodal a v podstate naozaj vyhovoval iba jeden. 

Čiže celá táto obchodná súťaž bola smerovaná na to, aby vyhovoval tento účastník na 

prenájom Bulharskej? Dobre som tomu rozumel? 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Teraz riadnou si prihlásený? Lebo dvakrát si. Asi áno, nech sa 

páči, pán zástupca. Igor a ty ideš faktickou? 

 

Marián Gajdoš, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ja teda odpoviem ako... komisia a ani 

ja sme nevedeli ovplyvniť počet subjektov, ktoré sa do tohto prihlásili. V prvom kole 

zhodou okolností aj ten, ktorý v druhom vyhral, bol tiež prihlásený, len neboli sme 

spokojní proste ani s jedným... ani s jednou z tých ponúk, ktoré tam bolo, preto naozaj 

tá komisia to jednoznačne odmietla. Druhé kolo bolo absolútne legálne tak, ako malo 

byť. Ten subjekt, ktorý vyhral, aj ponúkol viac ako v prvom kole, takže ja to vidím 

absolútne čisto. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Riadnou pán poslanec Drozd. 

 

Slavomír Drozd: Dobre, takže teraz som riadnou prihlásený. Mali sme tu dnes záverečný 

účet, ktorý skonštatoval, že máme skoro tri milióny prebytok. Vzhľadom na to, aj na 

hospodárenie, aj dobrý stav celkovo slovenskej ekonomiky, kde do miest a mestských 

častí prúdi oveľa viacej peňazí ako v minulých obdobiach, myslím, že sme v tak 

dobrej kondícii, že na konci volebného obdobia prenajímať majetok dlhodobo, to je 

jedno za akým účelom, je neadekvátne. Ja si myslím, že Trnávka si zaslúži mať svoj 

kultúrny dom aj naďalej a tak, ako máme pre časť Nivy objekt na Súťažnej, veľký 

kultúrny dom tu v Ružinove pre tieto sídliská a Prievoz, Trnávka si zaslúži mať takisto 

svoj kultúrny dom. Ja si myslím, že aj vzhľadom na to... na ten rozpočet, ktorý má 

Mestská časť Ružinov, sme schopní a máme v svojich silách, aby sme tento kultúrny 

dom zrekonštruovali a prevádzkovali ho. Čo sa týka tej kultúrnej časti. Samozrejme, 

čo sa týka tej reštaurácie, ktorá tam je a tak ďalej a tak ďalej, tam samozrejme, je 

v ponuke to, aby prevádzkoval reštauráciu a tie doplnkové služby nejaký subjekt, 

ktorý sa tým zaoberá. Ale naozaj tých päť mesiacov pred koncom volebného obdobia, 

aby sme na takúto dlhú dobu zaviazali a prenajali kultúrny stánok, to je neadekvátne. 

A zvlášť preto, že máme v podstate iba jedného účastníka konania. Ten druhý účastník 

konania, to mohol byť nejaký dohodnutý subjekt, ktorý ani nepodal poriadne, iba sa 

prihlásil do súťaže, aby robil nejaké křoví. Čiže v podstate z jedného účastníka vybrať 

jedného, je neadekvátne a hlavne na takú dlhú dobu. Potom aj tie podmienky 

prenájmu. Pred chvíľou ste odsúhlasili obchodnú verejnú súťaž na prenájom nejakých 

miestností v nejakej kotolni niekde a tam je úplne iná cena za meter štvorcov mesačne, 

tým pádom ročne. Čiže za kultúrny stánok, ktorý je samostatný, ktorý má v sebe 

reštauráciu a môže sa prevádzkovať a všetky tieto miestnosti okrem toho 

jednoizbového alebo dvojizbového bytu, ktorý tam je, tam vlastne pýtame dvesto euro 

mesačne za meter štvorcový, teda mesačne a pri nejakej kotolni, tam je úplne iné 

nájomné. Ja si myslím, že mali by sme zhodnotiť túto verejnú súťaž a poprosím 

o druhý príspevok... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

Slavomír Drozd: A by sme mali túto súťaž aj vzhľadom na to, že je tam iba jeden uchádzač, 

aby sme neodsúhlasili túto nájomnú zmluvu aj zvlášť k tomu, že v podstate my tu 

máme subjekty, ktoré vieme a máme na to zriadený CULTUS, ktorý by podľa mňa aj 

po zvážení predstavenstva a nových členov CULTUS-u, ktorí by to mysleli s kultúrou 

vážne, by vedeli a dokázali prevádzkovať tento kultúrny dom. Ja som, sa zastávam za 

to, aby sme tento kultúrny dom nechali v mestskej časti, aby sme ho prevádzkovali 

a zrekonštruovali sami. Myslím, že máme na to aj finančné prostriedky, aj spoločnosť, 

ktorá sa tomu môže venovať. Ďakujem. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou na toto vystúpenie bude reagovať pani 

poslankyňa Tomášková, potom pán poslanec... pán zástupca Gajdoš a pani poslankyňa 

Šimončičová. 

 

Tatiana Tomášková:  Priestor na debatu bol sedem rokov. My sme sa konečne dopracovali 

k nejakej verejnej obchodnej súťaži, vybrali sme, rozhodli sme sa a teraz, Slávo, 

prepáč, toto celé zvrátiť, je úplne nezmysel. Aj zadarmo, za korunu. Ak tam niekto 

bude garantovať, že tam bude robiť dobrú kultúru, mne je úplne jedno, že či to bude 

prevádzkovať mestská časť alebo súkromník. Dokonca si myslím, znajúc mnohé veci, 

akože my zastrešujeme v tomto štáte kvázi štát ako všetko. Ja som pravicovo 

zmýšľajúci človek, ja si myslím, čo sa dá, majú robiť ľudia, ktorí to vedia.  A ešte taká 

poznámka, áno. My tu trikrát dávame návrh na odvolanie predstavenstva CULTUS-u, 

v spoločnosti ktorej nemáme dôveru, v tom sa asi my dvaja zhodneme a jeden objekt, 

ktorý de facto potrebuje naozaj Fénix vstať z popola, lebo je v katastrofálnom stave, 

tak ideš navrhovať dať niekomu. Ja viem, že sa nádejaš, že bude vymenené 

predstavenstvo. A nebude? No, čo tam dokáže toto predstavenstvo, v ktoré ty nemáš 

dôveru, ani ja nemám dôveru? No, vieš, kým sa zasa niekto nový rozbehne a všetko, 

prepáč, tento tvoj návrh považujem za teda scestný a ho určite nepodporím, ak budeš 

dávať nejaký pozmeňovací návrh. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou na pána poslanca Drozda reaguje pán zástupca 

Gajdoš. 

 

Marián Gajdoš, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ja len v podstate toľko 

chcem pripomenúť tomuto plénu teraz, že toto bola druhá obchodná súťaž. O každej 

z tých obchodných súťaží ste vy ako poslanci rozhodli, že ju chcete. Komisia robila 

len to, čím nás poslanecký zbor poveril. Takže jasné, máme právo zvrátiť celý proces, 

ale uvedomte si, že vy ste chceli, vy ste rozhodli o tom, že pôjde to do po A, do 

verejnej súťaže a že sme ju teda dvakrát urobili. Ďakujem. 

 

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

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne. No, mne sa doba nájmu dvadsaťpäť rokov zdá 

strašne dlhá. Súhlasím s poslancom Drozdom, že je to možno fakt, zablokujeme si sálu 

na dvadsaťpäť rokov bez toho, aby sme mohli potom s ňou prípadne niečo robiť, 

pokiaľ pán Ďurovčík ju bude využívať len na predstavenia tanečné, lebo však v tom je 

on odborník. Takže mne sa nepáči tá dlhá doba dvadsaťpäť rokov a ešte mám takú 

malú gramatickú poznámku. Prosím vás pekne, keď budete tvoriť zmluvu, tak skúste 

ju písať gramaticky správne a keď sa píšu rozmery, že desať metrov 10m – desať 

medzera M, osem medzera M metrov a tak ďalej. Nepíšte ju nesprávne, lebo to je 

nezákonné. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: No, o zákone by som, to nie je, to je možnože gramatická 

chyba, ale so zákonom medzera v riadku nemá nič spoločné. Dobre. Pán poslanec 

Drozd bude reagovať na reakcie, ktoré boli na jeho vystúpenie. Áno, áno, áno... 

 

Stanislav Drozd: Ja reagujem na faktické príspevky. Áno, sedem rokov sa s tým nič nerobilo 

a to je škoda. Ale ja si nemyslím aj vzhľadom na skúsenosti z minulosti. Veď sa 

pamätáš dobre, ako skončila plaváreň Central, ktorá tiež patrila pod mesto a prenajali, 

že súkromník s plavárňou bude lepšie nakladať ako mesto a ako skončil Central ako 

plaváreň? No skončila vykuchaná ako boli tam bezdomovci a oné. Takisto. 
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V minulosti sa prenajímali, predávali objekty materských škôlok. To bolo vždy zlé 

rozhodnutie. Čiže podľa mňa na dvadsaťpäť rokov vzdávať sa a prenajímať majetok, 

kultúrny dom, nie je správne a keď to dokážeme zrealizovať vo vlastných silách za 

a presne na konci volebného obdobia. Toto predstavenstvo, ja dúfam, či už ho 

odvoláme alebo skončí tým, že prídu voľby, verím, že to tak nastane, príde nové. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže ja nemám kartu, nemôžem sa 

prihlásiť. Pán poslanec Patoprstý asi prepáči, zoberiem si riadne slovo a potom bude 

pokračovať pán zástupca vo vedení tohto bodu. Trošku do histórie, keď ste tu načreli 

do histórie. Ja si ešte pamätám, keď pán poslanec Drozd bol starosta a vtedy ešte 

nemusela byť verejná obchodná súťaž a bol záujemca na prenájom domu kultúry. To 

si niektorí pamätáme, ktorí sme boli poslanci. A vtedy tam bol problém s územným 

plánom. Mala tam byť nejaká cirkev. Chceli tam modlitebňu a školstvo, učebňu, to si 

všetci pamätáme. Vtedy sme to neodsúhlasili a vtedy neexistoval takáto obchodná 

súťaž, ako prebehla teraz. Čiže to bolo len na stoly podané žiadosť a mali sme 

hlasovať. Potom bola naozaj snaha, pretože každoročne okolo päťdesiattisíc eur len na 

údržbu toho... tej budovy, ktorá je nevyužívaná, je dosť veľa peňazí na to, aby sme si 

to mohli dovoliť pokračovať v takomto štýle udržiavania budovy. Sme mali pokus 

urobiť zmeny a doplnky k územnému plánu zóny Trnávka, aby sme rozšírili možnosti 

využitia domu kultúry. Žiaľ, doteraz to visí na okresnom úrade a prijali ste uznesenie, 

kde ste zaviazali mestskú časť, aby sme vypísali verejnú obchodnú súťaž. Ten 

výsledok je teraz tu, predkladáme vám ho a ja si myslím, že nie je nič lepšie ako 

prenajať túto budovu na kultúrne účely a musíme mať dobrú zmluvu, aby sme neprišli 

o túto budovu a ja sa nebojím, že by sme v budúcnosti mestská časť prišla o budovy. 

Skôr výherca sa zaviazal, že bude investovať do tejto budovy a ak tam bude žiť tento 

dom kultúry kultúrou, tak nič lepšie nemôžeme pre Ružinovčanov a Trnávkárov 

urobiť. Pán poslanec Drozd faktickou a ja sa teda vzdávam vedenia. 

 

Slavomír Drozd: Ja iba faktickou na vás. No sedem a pol roka naozaj hovoríte, že udržiavali 

ste, udržiavali stav a teraz päť mesiacov pred voľbami na dvadsaťpäť rokov v podstate 

jedinému záujemcovi, jedného z jednej. To je podľa mňa trošku taký fail. Ja naozaj za 

tohto, za takýto návrh zmluvy nezahlasujem. Ja som proti tomu, aby sa mestská časť 

zbavovala svojho majetku, dlhodobo ho prenajímala. Ja som prioritne za to, aby 

mestská časť svoj majetok zveľaďovala vo svojej réžii a to mi nikto nezoberie. Áno, 

časť toho kultúrneho domu, keď je tam reštaurácia, sú to viazané živnosti, nech sa 

časť... reštaurácia, nech to prevádzkuje ten, kto má na to skúsenosti, má na to 

dlhodobú prax. Ale kultúru? Nie.  

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Teraz riadne. Pán poslanec 

Patoprstý, prvý. Nech sa ti páči. 

 

Martin Patoprstý: Ďakujem za slovo. Bol som v obidvoch tých komisiách, ktorá to 

posudzovala. Boli sme sa tam aj vnútri fyzicky pozrieť. Prešli sme si to dôkladne, 

všetky tri poschodia, celú budovu, celý areál. Tiež nie som toho názoru, aby sme to na 

dvadsaťpäť rokov prenajali, pretože hrozí, že už reálne to nikdy nedostaneme naspäť, 

pretože keď tam ten vlastník preinvestuje finančné prostriedky, dvadsaťpäť rokov je 

veľmi dlhá doba. Neviem si predstaviť ten inštitút, ako to potom on bude odovzdávať 

a vzdá sa nám toho. Škoda je toho, že keď v roku 2015 sme mali vyčlenených 

dvestotisíc euro na rekonštrukciu tohto domu kultúry, tak sa z toho musela sanovať 

fraudácia finančných prostriedkov v RŠK, pretože už dneska by ten dom kultúry bol 

zrevitalizovaný a mohol opäť slúžiť verejnosti. Dvestotisíc nie je taká položka, keďže 
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to bolo tri roky dozadu dajme tomu, že sa to nejako znehodnotilo viac. Dneska by to 

bolo tristotisíc euro možno na rekonštrukciu. To stále nie sú také vysoké finančné 

prostriedky pre túto mestskú časť. Na iné peniaze, na iné investície sme dokázali dať 

oveľa vyššie. Čiže ja si myslím, že tiež by sme to nemali takto celé prenajímať, 

respektíve, ak prenajímať, tak áno, prenajať tú divadelnú sálu tak, ako to bolo aj v tej 

súťaži, pretože súťaž hovorila iba o divadelnej sále, ale nehovorila o zvyšných dvoch 

poschodiach, kde sú vyslovene komerčné priestory, čiže vlastne za cenu divadelnej 

sály dostane nájomca trojposchodový dom kultúry s množstvom komerčných 

prevádzok, priestorov, ktoré on bude ďalej využívať, zhodnocovať na viac 

komerčných aktivít a bude samozrejme aj nemalé finančné prostriedky na tom 

zarábať. Tieto finančné prostriedky z prenájmov by mohla zarábať mestská časť tak, 

ako je to v Dome kultúry Ružinov, kde sú rôzne kancelárie, reštauračné zariadenia, 

prevádzky, iná činnosť. Takisto v Dome kultúry Prievoz je komerčná činnosť, takisto 

na Nivách, kde je prenajaté kino Nostalgia a reštaurácia. Čiže ja si myslím, že ten 

model je nastavený a mal by takto fungovať ďalej, pretože po dvadsiatich piatich 

rokoch už naozaj si povedzme na rovinu a dajme si ruku na srdce, že už sa k tomu 

nikdy mestská časť naspäť nedostane, ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Faktické. Prvá pán poslanec 

Sloboda, nech sa páči. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne, spomínal som to pred 

tým a spomeniem to znova. Minimálne jedna z častí tej budovy a to bola tá 

reštaurácia, ktorá bola na prízemí, dokáže tomu budúcemu nájomcovi zarobiť toľko 

peňazí, že za jednu tretinu času v podstate si s tým dokáže zarobiť na všetky tie 

rekonštrukcie a nájmy dohromady. To znamená, že potom už je to čisto všetko jeho. 

A to sa stále bavíme len o reštaurácii. Nebavíme sa o zvyšku budovy. To znamená, že 

akékoľvek prevádzky zvyšku budovy. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. A ešte faktická, pán poslanec 

Drozd, nech sa páči. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Tak teraz dostávam novú informáciu. To som nevedel. Ako bola 

teda vyhlásená obchodná súťaž? Na v podstate tú kultúrnu sálu alebo na celý objekt? 

Ako to bolo vyhlásené? Lebo obchodná súťaž na kultúrnu sálu by mala zahrňovať iba 

kultúrnu sálu a návrh na nájom potom je na celý objekt alebo ako to je? To ma pán 

poslanec teraz zneistil, že ako vlastne bola vyhlásená obchodná súťaž. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Zaznieva to mimo mikrofón. Ja len 

krátko zopakujem, aby nedošlo k šumom. Na celý objekt. Neviem, nejaký šum nám 

nastal. Pán poslanec Patoprstý, ďalší faktická. Aj keď, no nech sa páči. 

 

Martin Patoprstý: Ďakujem. Áno, to je presne to, čo som ja povedal, že súťaž bola na celý 

objekt, ale reálne sa týkala iba tej sály. Podmienky súťaže boli nastavené tak, že sa 

jednalo iba o sálu, že presne ako podľa akých parametrov urobiť javisko, podľa akých 

parametrov urobiť hľadisko, koľko lístkov je povinný predať, koľko lístkov je povinný 

venovať mestskej časti do roka. Čiže o zbytku budovy sa tam nehovorilo. Celá tá 

súťaž bola dimenzovaná iba na to, aby sa mohol urobiť prenájom na tú komerčnú sálu 

a bolo to tak, že nikto iný ako tento jediný účastník to nemohol vyhrať. 

 

Neuvedený: /Nezrozumiteľné/ 
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Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Pán poslanec Adamec, už ti rovno 

odovzdávam slovo, nech sa ti páči. 

 

Igor Adamec: Ako sorry, chlapci, pán bývalý starosta, pán kolega poslanec, počúvate sa 

trošku? Ja som v tej komisii bol rovnako. V prvom rade boli dvaja záujemci. Jeden 

záujemca ponúkol viac peňazí, ale úplne, úplne zlý projekt. Druhý záujemca ponúkol 

dobrý projekt, normálne projekt s tradíciou, s tým, že sa mu dá veriť, že proste bude 

z toho divadlo, že z toho bude niečo, ale ponúkol ako keby menej peňazí na 

rekonštrukciu. Tak v rámci reglementu tejto súťaže sme čo urobili? Súťaž sme zrušili. 

Prerušili, išli sme sa tam pozrieť. Kolega Patoprstý, pán vicestarosta Gajdoš, pozreli 

sme sa, ako to tam vyzerá a prišla druhá súťaž. Prvý záujemca sa už neprihlásil. Ako 

prepáčte, ja neviem prečo. Mám to riešiť? A prihlásil sa nejaký ďalší záujemca, zase 

boli dvaja. Zase bol ten jeden, ktorý navýšil. To, čo sme vlastne chceli. Ten Ďurovčík 

navýšil to, čo investuje. A s tým druhým sa nedalo zaoberať, ani neviem, kto to bol, 

lebo nedodal všetky papiere. Povedzte mi jeden dôvod, prečo by sa to tomu človeku 

neprenajalo. Jednak tú súťaž reálne vyhral, ako naozaj, ja sa nenechám zatiahnuť do 

toho, že sme tam niečo špekulovali a ... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Igor Adamec: Ale ako, no tak a prečo ste sa vy neprihlásili s nejakým projektom? Veď tam 

sa mal každý možnosť prihlásiť... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Igor Adamec: Aké? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Igor Adamec: A vy chcete ako mi povedať, pán kolega, a to ste atribút, ako ste mi to tam 

povedali, etiky. Vy chcete povedať, že je etické, aby sa do tej súťaže prihlásil niekto, 

kto divadlo nevidel ani z rýchlika? Že je etické, aby tam niekto išiel robiť 

a ošetrovať... to by bola sprostosť. To by len bolo svinstvo, keby sme to prenajali 

niekomu, kto jednoducho si tam spraví šiatre, reštaurácie a niečo, čo rýchlo zarába, 

takéto rýchlokvašky. Prečo? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Igor Adamec: ... no tak fajn, no ale asi tá mestská časť postavila podmienky tak, aby z toho 

niekto vyprodukoval to, na čo je ten dom postavený a to je divadelná sála. Nič iné. 

Čiže sa tam naozaj môže prihlásiť iba asi divadelník. A teraz ten Ďurovčík je dobrý 

divadelník, to mu nikto nemôže predsa uprieť... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Igor Adamec: ... no, tak že vy chodíte málo do divadla, to ja za to nemôžem. Ale je to dobrý 

divadelník, on má dobrú povesť. Choreograf, aj v podstate producent. Muzikál je 

zárobková činnosť, to znamená, áno, on tam určite bude zarábať, ale veď preto ide 

rekonštruovať ten dom, ktorý doteraz stojí peniaze. Takto sme my, ktorí sme boli v tej 

výberovej komisii, to chápali. Mne je inak jedno, kto to vyhrá ako úplne fuk, len sa ma 

dotklo, že sa... 
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Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Čas... 

 

Igor Adamec: ... ako keby znevažuje niečo, čo bolo normálne bezproblémovo vybraté. 

A navyše, ak nám zastupiteľstvo dalo tú dôveru, že sme to vyberali, tak prepáčte, ak to 

teraz spochybňujeme, ja som tratil čas. 

 

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

Drozd. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Jasne a bezproblémovo. Jedného z jedného vybrať, to je veľmi 

jednoduché, to nepotrebujeme... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Slavomír Drozd: Druhá vec. Druhá vec, čo chcem povedať a čo hovoril aj kolega Patoprstý. 

Dá sa to za určitých podmienok zrekonštruovať a potom môžeme v tejto sále privítať 

aj Ďurovčíka, aj všetky ostatné združenia, ktoré tu chcú prezentovať svoj program. Či 

už muzikál, či už divadlo. Podstatné je, aby sme sa nezbavovali majetku 

a neprenajímali ho dlhodobo na dlhé roky, dvadsaťpäť rokov, lebo máme s tým 

skúsenosť. Máme skúsenosť, ako sme skončili s materskými školami, ktoré sa 

v minulosti predávali, prenajímali, potom sme ich ledva, ktoré boli prenajaté, získavali 

naspäť s veľkými útrapami. Ako skončila plaváreň Central, rozbitá, znefunkčnená 

a vlastne nahradená investorským projektom. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Teraz riadne príspevky. Prvý pán 

poslanec Vojtašovič, nech sa páči. 

 

Martin Vojtašovič: Ďakujem ti pekne za slovo. Vidím, že sú tu nejaké pochybnosti 

o férovosti súťaže. Mňa ale zaujalo stanovisko komisie legislatívno-právnej, ktorí 

žiadali predložiť k materiálu ponuku víťazného uchádzača a zápisnicu z obchodnej 

verejnej súťaže, čo by mohlo nejakým spôsobom rozptýliť nejaké pochybnosti. 

Neviem, zase mi to tu chýba, zase vidíme, že tie stanoviská komisií, to je niekedy aj 

zbytočne nejaké stanovisko písať, lebo sa aj tak nerešpektujú. Ale a je to možno 

škoda, lebo potom by nemusela vzniknúť takáto debata, keby sa videl celkový projekt, 

že čo predložil vlastne Ďurovčík a čo vyberáme, lebo naozaj niektorí poslanci potom 

nemusia vedieť nejaké podrobnosti. Ako som dobre videl, máme tu dneska ďalšiu 

schválenú súťaž, verejno-obchodnú súťaž zase v Trnávke na Vietnamskej ulici a ja by 

som bol rád, keby sa toto stanovisko komisie teda legislatívno-právnej nejakým 

spôsobom akceptovalo aj do budúcna a asi bude dobré, a v bode Rôzne predložím 

alebo predložíme nejaké uznesenie, aby sa tie zápisnice z verejných obchodných 

súťaží a tie ponuky uchádzačov zverejňovali normálnym spôsobom, aby nevznikali 

nejaké pochybnosti. Veď nemáme čo skrývať. Či máme niečo skrývať? Takže za mňa 

toľko, ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ďalej v diskusii prihlásený 

pán poslanec Sloboda. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Nedá mi, musím pripomenúť na Trnávke, 

nie v Trnávke. A druhá vec je. Ja viem, že je to nespisovné, ale na Trnávke. Druhá vec 

je, teda priznám, keď som si dohľadával spätne na webovej stránke obchodnú verejnú 

súťaž túto konkrétnu, tak ani medzi archívnymi nie je ani len odkaz na ňu. Tak by ma 
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zaujímalo, že teda kde nájdeme tie obchodné verejné... či podmienky obchodnej 

verejnej súťaže. Lebo ich tam nevidíme. Kolegom chcem len pripomenúť dôležitú 

bod... dôležitý bod, ktorý je v dôvodovej správe. Neviem, či to je v aktuálnom 

materiáli, ale určite v tom, čo sme dostali do komisií je. Je uvedené pri uchádzačovi A, 

že doložil všetky požadované doklady a nakoľko v hodnotení ostal iba jeden 

uchádzač, bodové hodnotenie jeho ponuky nebolo potrebné. To znamená, že komisia, 

preto nás zaujímala ako mandátovú komisiu zápisnica z hodnotenia ponúk, lebo ak 

toto... táto veta je aj v zápisnici, tak vlastne nehodnotili jeho ponuku a akékoľvek 

ďalšie tvrdenie už je len doplnkom. Takže preto minimálne ja na základe tejto 

zápisnice sa určite budem o túto súťaž aj ďalej zaujímať. Zaujímalo by ma vyjadrenie 

pána prednostu, že keďže tak šalamúnsky vlastne dopadlo toto celé, táto celá OVS-ka 

a nám v podstate bol len predložený návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ale bez 

ohľadu na to, čo povieme, tak to je jedno. Jednoducho ten návrh, tá zmluva bude 

uzavretá. Mýlim sa? Že v podstate my nemáme na to teraz už žiadny dosah. Preto 

dávam aj návrh na zmenu uznesenia celého, ktoré by malo znieť podľa môjho návrhu. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada starostu, aby ako 

štatutár vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Dom kultúry 

Bulharská 60 zrušil túto obchodnú verejnú súťaž, termín bezodkladne. Konkrétne to 

bol aj dôvod, prečo som poprosil, aby naozaj v súťažných podmienkach bol vždy 

v tých koncových ustanoveniach a videl som tu, že aj v tomto poslednom je to, že 

vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. 

Preto aj tento môj pozmeňovák. Druhá vec je, že takisto, čo sa týka toho, čo spomínal 

pán Adamec, že teda pán Ďurovčík má dobrú povesť, no preto ho v ostatných 

mestských častiach nechceli s jeho divadlom a ak hovoríme o šiatroch 

a rýchlokvaškách. Tie koniec koncov tým pádom spochybňujete to, čo sa deje 

v hlavnej budove CULTUS-u, lebo tam sa dejú takéto aktivity. Čo sa týka, chcem 

podotknúť pre všetkých poslancov, keď dávame takýto dlhý nájom. Tá situácia 

s pozemkami, čo sa tu hovorilo o tom, že nemáme všetky pozemky a tak ďalej. My 

máme všetky pozemky pod Kultúrnym domom na Bulharskej. To znamená, že do 

budúcna treba s tým počítať, že pozor na to. Jednoducho pozemky máme všetky. To 

znamená, že aj tá rekonštrukcia môže prebehnúť, prípadne nedajbože aj odkúpenie, 

keďže mu prenajmeme na také obdobie. Poprosím o druhý príspevok. A čo ma mrzí 

viac. Všimol som si, že aj v tej súťaži, čo sme teraz vyhlásili, máme uvedené, že 

nesmú sa doplňovať návrhy, napríklad keď chýba nejaké akékoľvek tlačivo, tak 

jednoducho nemá právo doplniť tieto tlačivá, čo napríklad pri verejnom obstarávaní je 

možnosť, že ho vyzveme, aby tieto pochybenia doplnil. Preto by som dal na zváženie 

pánu prednostovi, že by sme začali používať eranet, ktorý sa používa na verejné 

obstarávanie aj na takéto obchodné verejné súťaže. Určite je to možné. To znamená, 

že v podstate tiež takisto môžu predložiť všetky svoje podklady a jednoducho je 

možnosť tým pádom s ním vydiskutovať, že v prípade, že to nedoložil, tak to viete 

diskutovať ďalej, lebo zbytočne prichádzame o uchádzačov kvôli tomu, že niekto 

nedoloží výpis z obchodného registra. Takže toľko len za mňa. To znamená, že páni 

kolegovia, minimálne kvôli tým pozemkom a kvôli tomu, čo bolo uvedené v tej 

zápisnici, že bodové hodnotenie ponuky toho uchádzača víťazného nebolo potrebné, 

tak naozaj takýmto spôsobom by nemala byť vyhodnotená súťaž. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem a ospravedlňujem sa. Ja vidím 

čas, štyri minúty, nepočul som signál. Ale... 

 

Neuvdený: /nezrozumiteľné/ 
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Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Bol? Dobre, vravím, prepočul som. 

Ešte faktická, pán poslanec Adamec a avizujem, že potom dám slovo pánovi 

prednostovi, ktorý sa prihlásil potom ďalší. Igor, nech sa páči. 

 

Igor Adamec: Ďakujem veľmi pekne. Nechcem spochybňovať to, čo sa deje v CULTUS-e, 

ale a stojím si ďalej za svojím. A keď ste to nahodili, ak sa to tam deje, tak je to to 

isté. Ale iné som chcel povedať. Veľmi zasvätene ste, pán kolega, spomenuli, že 

v iných častiach nechceli. Ja neviem, ako vychádza ten človek s inými časťami, ale 

rozhodne mi povedzte o jednom vhodnom priestore v inej mestskej časti. Toto je 

totižto naozaj kultúrny dom, ktorý, no nie sú veľmi v iných častiach takéto kulturáky, 

to znamená, asi sa oplatí niekomu zrekonštruovať. Na muzikál potrebujete veľký 

kultúrny dom. To na Vajnorskú nevopcháte. V trojke nie je nič iné, v jednotke neviem, 

v štvorke je len Dúbravka, neviem o ničom inom. A v päťke čo? 

 

Neuvedený: /Nezrozumiteľné/ 

 

Igor Adamec: No veď dobre, no ale tak my sme mali našu súťaž, /nezrozumiteľné/ neriešim, 

ďakujem. 

 

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

Sloboda. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Áno, minimálne pani 

Šimončičová spomenula minimálne jednu mestskú časť, kde pán Ďurovčík chcel 

stavať to divadlo a takisto s ním nesúhlasili, aby tam postavil svoje divadlo. Ale teraz 

sa bavíme o tom, že princíp ostáva rovnaký, či dáte dvadsaťpäť rokov niekomu, že si 

tam postaví to divadlo alebo mu na dvadsaťpäť rokov prenajmete tú budovu, ktorú si 

zrekonštruuje a potom ju už nedostanete naspäť, to je to isté. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Pán prednosta, ako som avizoval, nech 

sa vám páči. 

 

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

poslanci. Ja by som teda hlavne reagoval na pána poslanca Slobodu, ktorý, trúfam si 

povedať, že mnohokrát zavádza, keď nie priamo klame. Po prvé, na našej stránke 

v sekcii mestská časť, podsekcia otvorená samospráva, nájdete všetky verejné 

obchodné súťaže, takisto prenájom objektu Dom kultúry Bulharská 60. Teraz som si 

to otvoril na mobile, je to tam. Hej. Po druhé. Pozemky pod budovou. Pán Sloboda, 

pod budovou kultúrneho domu a okolo budovy sú vo vlastníctve hlavného mesta, nie 

sú nám zverené, nie sú naše pozemky. Takže je problém, mnohokrát sme žiadali o ich 

zverenie, nedostali sme ešte ani raz takéto. Po tretie. Čo sa týka podmienok. Vy tu 

spochybňujete alebo teda hovoríte, že dvadsaťpäť rokov je veľa. Ak niekto, teda 

poznáte ekonomické zásady, viete o tom, že hnuteľný... teda nehnuteľný majetok 

a teda aj investície sa odpisujú štyridsať rokov. To znamená, že ja tvrdím, že 

dvadsaťpäť rokov je ešte možno málo. Ten človek, teda ten víťaz, ktorý nám zhodnotí 

majetok, nám odovzdá ešte neodpísaný majetok, ktorý bude mať hodnotu a nevidím 

dôvod spochybňovať, prečo by nám nemal odovzdať náš majetok, ktorý bude stále na 

liste vlastníctva náš. Nemôže to nijakým spôsobom obísť. Tá zmluva je iba o nájme. 

Nie je o nejakom inom spôsobe dispozície. Čo sa týka podmienok, samozrejme, tie 

podmienky boli na to, aby bolo tam kultúrna ustanovizeň. To znamená, aby tam bola 

sála, ktorá je nefunkčná, aby tam bolo povrazisko a javisko, ktoré je nefunkčné a ak to 
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chcete prestavovať, musí spĺňať dnešné štandardy, nie štandardy z osemdesiatych 

rokov, keď to bolo postavené. Za týmto účelom pre nás ako je absolútne neefektívne 

to prestavovať, investovať do toho a potom ako to využívať? Vy ste presvedčení, že 

ostatné domy kultúry v rámci Ružinova sú už v takom stave, že nepotrebujú? A tie sú 

využívané. Tento dom kultúry, aj keď bývam na Trnávke a by som rád bol, keby bol 

prestavaný mestskou časťou. Kto ho bude teda prevádzkovať? Ja nie som ani nejaký 

umelec ani nemyslím, že máme tu takých, teda toľko umeleckých pracovníkov, aby 

sme dokázali naplniť všetky kultúrne domy, ktoré máme. Som veľmi rád, že teda našli 

sme . táto obchodná verejná súťaž nebola o jednom-dvoch záujemcoch. Bola otvorená, 

zverejnená pre všetkých. Pokiaľ ja mám vedomosť, viacerí sa o toto zaujímali, ale 

samozrejme, každý zvážil svoje momentálne príležitosti a priority. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem rovnako. Tri faktické. Pán 

poslanec Alscher prvý, nech sa páči. 

 

Tomáš Alscher: Nedá mi nezareagovať na to, čo bolo povedané pred tým aj teraz pánom 

prednostom. Ja opakovane som hovoril, aj hovorím a teda deklaroval som, že na 

jednej strane ideme prenajímať objekt, na druhej strane nemáme vysporiadané 

pozemky okolo a myslím si, že my s Jozefom Matúškom, keďže bývame v Starom 

Ružinove, máme s tým veľmi dobrú skúsenosť, keď sa spravilo Radošinské naivné 

divadlo v priestoroch Slovenskej sporiteľne, všetci sme to privítali, lebo ten kultúrny 

stánok oživil tú lokalitu a trošku zatraktívnil. Na druhej strane každý večer, pokiaľ tam 

je to predstavenie, je tam dopravný kolaps. A toto isté nastane na Trnávke, pretože 

tam nie je vytvorené parkovisko pre kultúrny dom v takom rozsahu, aký požadujete 

v tej verejnej obchodnej súťaži, že tam chcete hľadisko tuším pre dvesto alebo tristo 

ľudí. neviem, kde tam tí ľudia budú parkovať. To znamená, že len prinášate ďalšiu 

statickú dopravu do tej lokality, kde nie je toto celé riešené. To znamená, že ja ako 

som deklaroval, aj pred tým som mal problém s tou súťažou a nehlasoval som za 

vôbec jej vyhlásenie ani prvý raz a nebudem hlasovať ani za podporu tejto nájomnej 

zmluvy. Týmto chcem ale povedať, že nespochybňujem objektivitu komisie alebo 

priebehu verejnej obchodnej súťaže. To by som si nikdy nedovolil. Kolegovia, ktorí 

boli v obchodnej súťaži, dostali od nás mandát na to, aby to zhodnotili 

a predpokladám, že keby tam bol nejaký problém, tak by nás na to upozornili. To 

znamená, že nespochybňujem tým objektivitu toho výberu, ale na druhej strane som 

presvedčený o tom, že celé to, ako to robíme, nie je správne. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ešte faktické, pán poslanec 

Sloboda prvý, prosím. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za tú 

obchodnú verejnú súťaž a jej zverejnenie a priznám, ja to vždy hľadám na úradnej 

tabuli. Takže áno, tuto kolega mi to ukázal, budem pozornejší na našej webstránke, 

aspoň vidno, že aj tí, ktorí vedia na nej hľadať, nie vždy nájdu to, čo potrebujú, ale 

moja chyba. Moja chyba. Čo sa týka pozemkov, tak v tomto nie celkom máte pravdu, 

lebo bavíme sa tu o tom, že Bratislava je vlastníkom pozemkov, ale treba doplniť 

k tomu, Bratislava je aj vlastníkom tej budovy. My sme len správcom. To znamená, že 

majiteľ je jeden, hej? Takže bavme sa tu o tomto. Čo sa týka odovzdania, máme 

neblahé skúsenosti s tým, že keď už raz niekomu niečo na dlhé obdobie odovzdáte, tak 

veľmi ťažko sa k tomu dostávate naspäť. Čo sa týka, dôležitá pripomienka bola hneď 

na úvod od pána Patoprstého a to je, že celé podmienky boli riešené len v podstate na 

tému divadlo a pričom divadlo je možno tak polovica tých celkových priestorov. 
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Zvyšok sú ďalšie priestory, ktoré sú tam, či už sú to učebne, či už je to reštaurácia 

a podobne. Toto sme tam vôbec neriešili, to v podstate nám je jedno, že na čo to 

použije, pokiaľ to bude zase len divadlo. No som zvedavý. Takže z tohto pohľadu ako 

je to také, že ja za tento materiál určite hlasovať nebudem. A dúfam, že ostatní páni 

kolegovia podporia môj návrh na zmenu uznesenia, ďakujem pekne. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Pán poslanec Drozd, ešte jedna 

faktická, nech sa páči. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja budem reagovať na pána prednostu. Aj z dnešného rokovania 

zastupiteľstva, v podstate aj z vašich rečí vyplýva, že v podstate zrušme akciové 

spoločnosti, zrušme VPS-ku, zrušme CULTUS, v podstate majetok prenajmime 

a v podstate, čo my tu potom budeme robiť? Všetko prenajmeme, všetko nech sa 

nejako deje a potom sme tu aj zbytoční. Nerobme tie chyby, ktoré sa spravili 

v minulosti. Takisto poznáme z Trnávky ďalší príklad, keď sa tenisové kurty cez VPS-

ku prenajali dlhodobo, nevieme sa k nim dostať ani cez VPS-ku. Ja si myslím, že táto 

mestská časť aj financiami, aj svojou rozlohou aj všetkým, má na to, aby 

prevádzkovala či už kultúru, či šport, či sa postarala o čistotu, len treba, aby túto 

mestskú časť viedli a mestské spoločnosti viedli adekvátni a schopní ľudia. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Teraz riadne. Pán poslanec 

Turlík, prvý. Nech sa páči. 

 

Peter Turlík: Ďakujem za slovo, zase sme rozpoltení. Ja nepatrím... ja patrím ku skupine 

poslancov, ktorá je jednoznačne za to, aby sme schválili a odporučili podpísať túto 

nájomnú zmluvu. A v tejto súvislosti budeme sa tu možno hádať, prieť, diskutovať, 

nazvime to, ako chceme, poďme hlasovať. Preto dávam návrh na ukončenie diskusie, 

aby sme svojim hlasovaním vyjadrili, že prečo je to dôležité, aby na jednej strane ja 

hovorím za to, aby sme to prenajali, pretože ten majetok chátra. Veľmi dobre si 

pamätám, ako dve poslanecké obdobia dozadu sme tento problém mali na stole, riešili 

sme to, boli tu tak, ako hovoril súčasný pán starosta, cirkevná organizácia, ktorá 

chcela urobiť tento kultúrny stánok zmeniť na študovňu alebo na školu. Myslím si, že 

primárne je to, keď sa tam do tohto stánku vnesie kultúra a bude to mať pridanú 

hodnou aj pre občanov, nielen tým, čo hovoril pán Alscher, že bude problém 

s parkovaním. Áno. Bude. Ale je to hodina-dve raz alebo dvakrát mesačne. Na druhej 

strane to zvýši prestíž našej mestskej časti. Ešte raz, dávam návrh na ukončenie tej 

diskusie, pretože sa tu točíme. Jeden druhého nepresvedčíme. Tí, čo sú presvedčení 

o tom prenajmime, tak budeme stále hovoriť prenajmime, takže hlasovaním sa 

vyjadríme k tomu, kto má aký názor. Pán Drozd, ja som vaše názory počúval vyše 

trištvrte hodinu, takže... a vážim si to, som vám neskákal do reči. Ale myslím si, že už 

to, čo ste chceli povedať, ste povedali. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Poznačil som si, ktorí ste 

prihlásení, aby potom dobehli tieto príspevky. O návrhu na ukončenie diskusie sa 

v zmysle rokovacieho poriadku hlasuje hneď, takže poprosím pripraviť nám 

hlasovanie. Nech sa páči, hlasujme o ukončení diskusie. 

 

Hlasovanie: Za štrnásti, nikto proti, traja sa zdržali, traja nehlasovali. Ďakujem. Takže 

ukončenie diskusie sme schválili. 

hlasovanie č. 25 

 za: 14  proti: 0  zdržali sa: 3  nehlasovali: 3  
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  – návrh na ukončenie diskusie bol schválený 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: A teraz poprosím kolegov technikov, 

áno, už tu máme naspäť prihlásených. Faktické, pán poslanec Drozd, prvý, nech sa... 

 

Slavomír Drozd: Ja môžem mať ku každému príspevku vždy faktickú. Neni to nekonečno. 

Ale nechcem si míňať zbytočne čas. Pán Turlík, veď toto je dôležitá otázka. Veď áno, 

ja si myslím, že keby aj pri predaji pozemkov pod PKO poslanci viacej diskutovali 

a povedali si, čo k tomu, tak by tie pozemky pod PKO nepredali na investičnú 

výstavbu, keď potom v podstate všetci sa obraňovali, že veď my sme nevedeli, že 

zbúrajú PKO. Ale predali ho na investičnú výstavbu. Čiže zákonite z toho uznesenia 

bolo jasné, že PKO pôjde dole. Čiže máme aj z minulosti určité príklady, keď možno 

narýchlo bez rozhovoru, bez diskusie sa spravili také kroky, ktoré potom v budúcnosti 

sme ľutovali, ďakujem. 

 

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

Patoprstý, nech sa ti páči. 

 

Martin Patoprstý: Ďakujem za slovo. Ja som bol prihlásený riadnym príspevkom, ale 

odhlásil som sa, pretože veľa z toho, čo som chcel povedať, už povedali kolegovia 

predo mnou. Ale faktickou by som iba zareagoval na pána prednostu, ktorý opustil 

sálu na jeho argument s tým, že nemáme toľko kultúrnych pracovníkov, aby sme 

prevádzkovali ten dom kultúry. To mi pripomína argument spred pár rokov, že 

nemáme toľko detí, aby sme potrebovali toľko škôlok a škôlky sme predali a dneska 

máme tristo až štyristo detí ročne neumiestnených. Čiže asi len toľko, ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ale ten Peter... Peter, vidím ťa 

prihláseného, ale nemám ťa zapísaného ešte pred tým hlasovaním. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ale ak sme raz ukončili diskusiu, tak už 

musia len dobehnúť tí, čo boli pred hlasovaním. Je mi ľúto. Je to v tom rokováku 

naozaj takto. Pani poslankyňa Tomášková riadnym príspevkom. Nech sa páči... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Tatiana Tomášková: ... bolo tu toľko, podľa mňa účelovo použitých argumentov. No tak za 

to, že nejaká skúsenosť z minulosti je, tak teraz sa zabetónujme a prejudikujme 

dopredu, že to bude katastrofa a zle. Vyhral to niekto, kto má celkom slušné renomé, 

tak mu, ja neviem, nedajme zmluvu, lebo toto, lebo sa nám to nepáči, ja neviem. 

Podľa seba meriam teba? Z čoho upodozrievame dopredu toho človeka? Druhá vec je 

jedna. Ako tak prevádzkujme desať kultúrnych domov v každom obvode a je to 

priorita tejto mestskej časti, aby sme peniaze, ktoré máme na iné povinnosti, dávali do 

kultúrnych domov? Pozrite sa, ako nám vyzerajú tie kultúrne domy, ktoré máme 

v rozpočte. Neprešlo skrátenie na prevádzkové náklady. No tak tak dobre 

prevádzkujeme tie kultúrne domy, tak využívame tie kancelárie, že ešte musíme od 

daňových poplatníkov používať peniaze na dotovanie prevádzkových nákladov. No 

tak teraz dajme kopec peňazí na to do Trnávky, aby sme tam robili kultúru. Akože ta 

sú aj nejaké priority. Tuná k tomu viedla sa roky debata, boli vypísané niekoľko tých 

verejných obchodných súťaží. Teraz sme sa po ix rokoch po nejakých debatách 
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dopracovali a tuná otvoríte kolegovia nejakú tému? Áno, debatujme, ale to sme mali 

debatovať pred tým. Teraz sme pod finálnym... a ako vyzeráme aj ako seriózny partner 

toho druhého človeka, čo sa toho partnera? Že toto zvrátime? Akože mne to pripadá 

na hlavu postavené naozaj, tak to sme ju nemali ani vyhlasovať, mali sme to hodiť, 

podmietnuť a viete, tieto účelové argumentácie. No pred pár mesiacmi, či týždňami 

sme tu mali garáže, no tam tiež tu bolo milión päťsto. Mne to pripadá trošku, ste 

obvinili komisiu viacerí, že všelijakých záujmov a ako to, že jeden. No čo, Slávo, neni 

to prvá súťaž, kde sa prihlási len jeden? No tak sú postavené podmienky, tvrdo 

postavené. Chceme tam mať kultúrnu ustanovizeň, chceme tam mať divadlo. No tak 

ako neni tak veľa tých ľudí, čo tú kultúru. A druhá vec. To, že má aj priestory? 

Panebože, ste vy odborníci na to, ako sa robí kultúra? Minule nám kolega, ktorý asi 

niečo o tej kultúre vie, pán Adamec vysvetľoval. No vy si myslíte, že tie divadlá, ktoré 

sú na Slovensku, to je akože tým sa padajú peniaze? Však on práve na to, aby tú 

kultúru mohol potom kvalitnú prevádzkovať, potrebuje aj tie druhé priestory a my mu 

teraz budeme závidieť a prejudikovať, že bude mať zisk na to, aby robil kultúrny 

dom? No čo akože kam sme sa to dopracovali pri takomto? Beriem, ak to bude 

katastrofa, ukradne... áno, budeme si sypať popol do hlavy... na hlavu. Ale dopredu ho 

budeme obviňovať? Niekoho toho víťaza súťaže, že bude robiť niečo zle? A že nám to 

po dvadsiatich piatich rokoch nevráti? A to odkiaľ viete, že nám to nevráti? Že také sú 

skúsenosti? No prečo by boli také skúsenosti? Strašne som sklamaná z tejto debaty, 

ktorú tu vedieme, lebo to má byť naozaj prijímanie uznesení. Áno, súhlasím, hlasujme. 

Už je jasné, kto bude za, kto bude proti. No ja budem hlasovať za všetkými desiatimi, 

pretože tých päťdesiattisíc euro, ktoré platíme ročne, si viem použiť na niečo iné a ja 

sa nádejam, že aj ten, kto to vyhral, bude záruka toho, že tam raz bude naozaj kultúrna 

ustanovizeň. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Aj ešte uvediem na pravú 

mieru, čo som pred chvíľou vravel, zacitujem z toho rokovacieho poriadku. Áno, po 

ukončení diskusie, majú právo vystúpiť tí, ktorí boli prihlásení. Aj na ich diskusné 

príspevky môžu poslanci reagovať, avšak už len faktickými poznámkami. Peter, 

ospravedlňujem sa, ak som ťa uviedol v omyl. Môžeš sa prihlásiť faktickou. A sú tu 

ďalšie tri. Takže pani poslankyňa Štasselová. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: No tých môže byť ešte dvadsaťpäť 

faktických. Pani poslankyňa... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ako znela požiadavka? Aspoň mimo 

mikrofón? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Áno. Ok, ďakujem. Poprosím, 

ospravedlňujem sa, poprosím o zmenu toho poradia, kolega Turlík bol prihlásený, ja 

som ho zahriakol. Dajme ho prosím na začiatok, nech prednesie tú faktickú, ktorou sa 

pôvodne hlásil. Prepáč, Peťo. 
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Peter Turlík: Svrbí ma jazyk a chcel by som veľa reagovať. Ale nechcem to urobiť, pretože 

pán Ferák, nech riadnou a my sa zdržme, kolegovia. Ja sa teda zdržím a nebudem 

reagovať na nikoho a chcem vás poprosiť, aby ste to urobili taktiež. Ďakujem. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Faktické, pani poslankyňa Štasselová, 

nech sa vám páči. 

 

Lucia Štasselová: No, fakticky reagujem na pána Drozda. Naozaj, pán Drozd, vy ste boli ten, 

ktorý ste hlasovali spolu s ďalšími dvadsiatimi ôsmimi poslancami za to, aby sa 

predalo PKO za jedno euro a vy ste boli ten, ktorý vlastne nepočkali na Najvyšší súd 

a PKO, jediný normálny kultúrny stánok mesta bol predaný aj vaším hlasom za jedno 

euro za ponižujúcich podmienok. Ja som toto musela povedať, pretože vyťahovať 

kauzu PKO v tomto kontexte je fakt mimo misu. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Viacerí ma upozorňujete, že toto mala 

byť faktická na posledného rečníka, nevadí, stalo sa. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: No a teraz... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Tak a teraz... 

 

Neuvedený: Nikomu... 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: To sa ľahko povie, že nikomu, ale teraz 

musíme rozseknúť ten... toto klbko, kto má vlastne v tejto chvíli právo, nárok na 

vystúpenie... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Mne vychádza, že teraz musím dať 

slovo pánovi poslancovi Ferákovi. Áno? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: No, každopádne po pánovi Ferákovi 

môže prísť ešte dvadsaťštyri faktických, zlatých, takže... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: No, ja... mne z toho vychádza, nechcem 

sa nikoho dotknúť, že teraz musím dať slovo pánovi poslancovi Ferákovi. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Mal som stopnúť pani Štasselovú... 
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Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: No, dobre... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Dostanú sa k slovu obaja, dám prvý 

mikrofón... alebo poprosím prvý mikrofón pánovi poslancovi Ferákovi. Dostane sa na 

oboch. 

 

Martin Ferák: Ďakujem veľmi pekne. Ani som netušil, že to bude také dramatické. 

Každopádne mám tu len zopár bodov poznačených k tomuto bodu dnešného 

programu. V prvom rade by som rád kolegov poslancov upovedomil o tom, čo je 

verejná obchodná súťaž, pretože podnikám a viem vám povedať, že verejná obchodná 

súťaž na Slovensku alebo akékoľvek súťaže na Slovensku sa dajú urobiť tak, aby ich 

vyhral ten, kto ich má vyhrať, hej? Toto je absolútne jasné. Môže vám aj pán Kaliňák, 

akožto môj bývalý spolužiak zo základnej školy z vedľajšej triedy, ako on robí všetky 

výberové konania, respektíve všetky súťaže a keď to nedajboh vyhrá Ferák, tak to 

zrušíme, lebo to mal vyhrať /nezrozumiteľné/, hej? Pretože v rámci podmienok je, že 

keď sa zmenia okolnosti súťaže, môžeme to zrušiť, takže to zrušíme, takže ja by som 

bol rád, keby sa aj toto zrušilo. Nakoľko hovoríme tu o prenájme na dobu dvadsaťpäť 

rokov. Prepáčte, dvadsaťpäť rokov je najvyšší trest, hej, v trestnej sadzbe 

v sadzobníku trestov trestnom zásobníku a dvadsaťpäť rokov sa považuje za niečo 

absurdne dlhé a ja si myslím, že s niekým uzavrieť nájomnú zmluvu na dvadsaťpäť 

rokov, čo ja tu už takmer určite nebudem vzhľadom na svoj aktuálne mentálno-

zdravotný stav aj po štyroch rokoch pôsobenia v tomto zastupiteľstve asi 

nepredpokladám. Takže myslím si, že dvadsaťpäť rokov prenajať s niekým, je 

absurdne dlhá doba, hej? To proste podľa mňa by nemalo byť ani zákonne umožnené 

nejakému miestnemu zastupiteľstvu ani parlamentu ani nikomu v Slovenskej 

republike, aby uzatváral nájomnú zmluvu na dvadsaťpäť rokov. To je niečo úplne 

absurdné. To je druhý bod. tretí bod. hovoríme o tom, že kultúrny dom. Kultúrny dom 

ideme prenajať niekomu, kto je divadelník. To je síce na prvý pohľad pekné, ale na 

druhú stranu si uvedomme, že on teda sa vyzná akurát do toho divadla, ale nepoznám 

presne metre štvorcové, ktoré tam ideme prenajať, ale sú neskutočné. Ja tu mám na 

Mierovej 246, čo je kúštik ďalej od pána Flašíka, čo je zať tuná pána Alschera, ktorý 

na mňa teraz pozerá, pretože sa mu, dúfam, že páči moje vystúpenie, alebo teda pro 

forma zať. Takže by som povedal, že asi by boli ľudia v obraze, keby vedeli, že tisíc 

tristo euro ja platím za rodinný dom tuná na Mierovej, ktorý stojí asi, teda nechcem 

odhadnúť tú sumu, ale má asi dvesto metrov štvorcových, hej, tej úžitkovej plochy a to 

som možno prehnal dvojnásobne. My ideme prenajať kultúrny dom o neskutočných 

rozmeroch za, keď rozpočítam aj tú investíciu, ktorú by tam mal pán Ďurovčík alebo 

ktorýkoľvek iný pán dať za zhruba tisíc šesťsto euro mesačne, prosím vás, tisícšesťsto 

euro mesačne dvadsaťpäť rokov. Za dvadsaťpäť rokov tisíc šesťsto euro bude jedna 

žuvačka, hej? Takže v podstate ideme niekomu niečo si urobiť strašne dobre, strašne 

dobre. A to, že on vyhral verejnú obchodnú súťaž, či je to v súlade so zákonom a tak 

ďalej, nie je v súlade s normálnym rozumom. Čiže v súlade s normálnym rozumom 

bude túto verejnú obchodnú súťaž zrušiť a vypísať ju nanovo, ale tak aby tie 

podmienky boli skutočne komerčne zaujímavé a zoberiem si druhý príspevok, keďže 

mám takúto výnimočnú možnosť niečo povedať, ja tu toho veľa nerozprávam... 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Môže, môže, áno... 
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Martin Ferák: Tak by som ešte pokračoval v tom, že ak jedna mestská časť, jedna mestská 

časť, kde je osemdesiattisíc alebo koľko obyvateľov nemá na to, aby prevádzkovala 

kultúrny dom v jednej mestskej... v jednom segmente, to znamená v Trnávke, 

v jednom svojom oddelení alebo na Trnávke, tak to je úplne absurdné. Mne to príde až 

choromyseľné. Potom na čo tu sme, načo vôbec nejaký miestny úrad existuje, keď nie 

sme schopní zabezpečiť prevádzkovanie jedného kultúrneho domu? Máme tu nejaké 

štyri pod CULTUS-om a tu máme piaty a budeme teraz tu riešiť, že nie sme schopní 

ho prevádzkovať? Päťdesiattisíc, že dávame na nejakú údržbu? Ako je to... nie je to 

zaujímavé, že nejakému jednému divadelníkovi sa to oplatí, on to bude schopný a my 

nie sme schopní? Ale to už potom si pozrime na tých ľudí, ktorí tu zabezpečujú celý 

tento miestny úrad, ako fungujú, ako je možné, že nie sú schopní zabezpečiť 

prevádzku kultúrneho domu, keď jeden divadelník to schopný je, pričom sú tam 

priestory, ktoré sú komerčne prenajímateľné. Ako je možné, že zamestnanci, profesisti 

tohto tu miestneho úradu nie sú schopní za XY rokov zabezpečiť prevádzku takéhoto 

kultúrneho domu? Takže tu je niečosi choré. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Faktické. Tak teraz pán 

poslanec Drozd. Nech sa páči. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Plne sa stotožňujem s predrečníkom, pánom Ferákom. 

A nebudem cez neho reagovať na kolegyňu Štasselovú, aby som neporušoval rokovací 

poriadok, ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Rovnako ďakujem. A ideme do finále. 

Pani poslankyňa Šurinová, nech sa páči... 

 

Daniela Šurinová: Prepáčte mi, ale ja som... 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Počúvajme sa... 

 

Daniela Šurinová: ...prekvapená, že toto je diskusia o rokoch a podmienkach, ktoré sme... 

ktorú sme mali viesť, keď sme 17.04. schvaľovali podmienky obchodnej súťaže. 

A vtedy sme ich schválili tak, ako sú nastavené a teraz to všetci tu proste 

spochybňujete a... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Daniela Šurinová: ...v poriadku, ale akože tri... dvadsaťpäť rokov je tam už ako dlho? Od 

17.04. minimálne. A myslím si, že verejné obchodné súťaže všetky boli vypisované na 

dvadsaťpäť rokov. Ďakujem. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Nikto ďalší nie je prihlásený. 

Končím diskusiu, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Nech sa páči, aké 

tam máme návrhy uznesení? 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne, návrhovej komisii bol 

doručený jeden návrh na zmenu uznesenia, ktorý som predložil ja v znení – Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada starostu, aby ako štatutár 

vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 
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60 zrušil túto obchodnú verejnú súťaž. Termín bezodkladne. Dajte prosím hlasovať 

o zmene tohto uznesenia. Ďakujem. 

 

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

uznesenia, milí prítomní? Nie je tomu tak, takže pripravme sa na hlasovanie. Nech sa 

páči. 

 

Hlasovanie: Za deviati, desiati proti, jeden sa zdržal, nikto nebol nehlasujúci, takže tento 

návrh uznesenia nebol schválený.  

hlasovanie č. 26 

 za: 9  proti: 10  zdržali sa: 1  nehlasovali: 0  

  – návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: A teraz sa vrátime asi k pôvodnému 

návrhu uznesenia. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Budeme teda ďalej 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bol predložený. To znamená, že Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie návrh zmluvy o nájme 

objektu Dom kultúry Bulharská 60, súpisné číslo 4435 v Bratislave s víťazným 

navrhovateľom JAN s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava. Pán predsedajúci, dajte 

prosím hlasovať o tomto návrhu.  

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Opätovná otázka. 

Pripomienky k návrhu uznesenia? Žiadne. Takže sa pripravíme na hlasovanie. 

Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za desiati, proti štyria, štyria sa zdržali, dvaja nehlasovali... 

hlasovanie č. 27 

 za: 10  proti: 4  zdržali sa: 4  nehlasovali: 2  

  – návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: My potrebujeme nadpolovičnú väčšinu 

všetkých poslancov, opravte ma, ak sa... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: No a nehlasovali. 

 

Neuvedený: No, to znamená, že osemnásti hlasovali. Takže väčšina. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Neuvedený: Tak tí dvaja, čo nehlasovali, majú vybrať karty. 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: To mali... 

 

Neuvedený: Ktorí nehlasujú, nech vyberú kartu, alebo nech sa zdržia... 
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Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Vychádza mi toto aj na základe 

pripomienok z pléna, toto hlasovanie ako zmätočné. 

 

Neuvedený: Nie, prečo? 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Nie? 

 

Neuvedený: Desať je za a štyria sú proti. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Nezískalo, dobre. Beriem vaše 

pripomienky... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ale nadpolovičnú väčšinu nezískalo, to 

je pravda... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: No, už sa stalo... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Počkaj, však už si ma stopol teraz... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ako? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Dobre, ako tam... Nie, vychádza mi tam 

matematika, že návrh uznesenia nebol schválený... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Áno, to sa ľahko povie z pléna, nebolo, 

ale z tohto miesta si zober zodpovednosť a povedz, že nebolo... Vrátim vedenie 

schôdze pánovi starostovi. 

 

Bod č. 16 

Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v mestskej časti 

Bratislava-Ružinov pre volebné obdobie 2018 - 2022 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo šestnásť - Návrh na určenie počtu 

volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre 

volebné obdobie 2018 až 2022. Predkladám materiál, ktorý je povinný zo zákona, aby 

sme prerokovali pred skončením volebného obdobia, aj keď nevieme, kedy budú 

presne vyhlásené voľby do miestnych, mestských a obecných zastupiteľstiev. 
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Predpokladáme, že to bude tretieho alebo siedmeho novembra. Z týchto termínov 

plynú lehoty a mali by sme potom niekedy v auguste prerokovať tento materiál, preto 

je predložený teraz. Je predložený variantne. Tak ako v minulom volebnom období na 

konci volebného obdobia som navrhoval len jednu alternatívu, to je zníženie počtu 

poslancov, kde nám zákon určuje podľa počtu obyvateľov mestskej časti, rozsah 

poslancov medzi pätnástimi a dvadsiatimi piatimi. Predkladám alternatívne riešenie. 

Deväť volebných obvodov ostáva, alternatíva A je pätnásť poslancov, alternatíva B 

dvadsaťpäť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne, pán starosta. Zákon hovorí. V obci od 

tridsaťjednatisíc do stotisíc obyvateľov môže byť pätnásť až dvadsaťpäť. Ružinov má 

osemdesiattritisíc neviem koľko, čo je oveľa bližšie k stotisícom ako k tridsiatim 

tisícom. Neviem, prečo ste dali návrh, že pätnásť, keď máme skoro sto, hej? Takže ja 

navrhujem, aby sme hlasovali za alternatívu B – dvadsaťpäť poslancov, pretože takáto 

veľká mestská časť, lebo keby sme mali tridsaťtisíc, boli by sme možnože ešte menší 

ako Staré Mesto, tak pri pätnástich poslancov uznášaniaschopné by bolo 

zastupiteľstvo, keby boli prítomní ôsmi poslanci a z toho piati by odsúhlasili 

akýkoľvek návrh uznesenia ten normálny, to znamená, piati poslanci by rozhodovali 

o mestskej časti Ružinov, ktorá má osemdesiattritisíc obyvateľov. Čo pokladám za 

neprijateľné a preto navrhujem, aby sme najprv hlasovali o alternatíve B, čo je 

dvadsaťpäť poslancov. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ja by som navrhoval ešte lepšie riešenie. Keďže je to jedno 

uznesenie, aby ste časti uznesenia hlasovali jednotlivo a tým sa rozhodnete, ako 

budete hlasovať. Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

Pavol Jusko: Ďakujem, pán starosta. To sú diskusie o ničom. Keď sa pozriete do politických 

vied a kto to trošku študuje a vidí súčty a pomery, tak si robí komparatívne štúdie. 

Poviem vám, na Slovensku sú také bizarné situácie, že jedna obec v okolí Prievidze, 

kde na jedného poslanca je stotridsaťtri obyvateľov. Tak sa to väčšinou meria. 

V dnešnej situácii dvadsaťpäť poslancov v Ružinove. Na jedného poslanca, jeden 

poslanec dvetisícosemstopäťdesiatjedna obyvateľov. A varianta A vaša, teda pätnásť 

poslancov alebo predložená, štyritisícsedemstopäťdesiatdva na jedného poslanca. 

A teda sa pýtam. Kde je kritérium, že občan sa stretáva s čo najväčšou skupinou? Teda 

poslanec sa stretáva s čo najmenšou skupinou obyvateľov, aby ich stihol si ich 

vypočuť a predkladať ich názory. Jedine prax. A prax, ja sa pýtam, dvadsaťpäť 

poslancov, áno, diskusie sú zdĺhavé tu, ale to nesúvisí o počte poslancov, ale to súvisí 

o postavení poslancov, či sú nezávislí alebo v politických skupinách. Ak sú väčšie 

skupiny, tak je vyjednávanie jednoduchšie. Ja podľa môjho názoru tým, že bude 

pätnásť poslancov, asi nemôžeme určiť, že bude viac nezávislých alebo menej 

nezávislých poslancov. Určite to má nejaký efekt ekonomický, povedzme si, pri 

súčasných odmenách asi nie moc veľký, čiže táto zaužívaná prax, ktorá tu je, ja sa tiež 

prihováram k variante B a to z jedného dôvodu, že nie... zákon to umožňuje, umožňuje 

stanoviť poslancov a jedine naša prax poslanecká je tým meradlom toho, že či sme tu, 

vieme prijímať zákony v počte dvadsaťpäť poslancov alebo nie. Podľa môjho názoru 

áno, aj keď hovorím, to nesúvisí s počtom, ale to súvisí s predprípravou rokovaní 

a keby boli, tak tie rokovania sú určite nie tak dlhé, ako teraz. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Sloboda. 
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Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Chcem len podotknúť. 

V rokovacom poriadku je napísané. V prípade, že predložený návrh uznesenia je vo 

viacerých významových variantoch, hlasuje miestne zastupiteľstvo o variantoch 

v poradí predloženom predkladateľom. Schválením jedného sa ostatné považujú za 

neprijaté. Preto aj navrhujem procedurálny návrh, že teda najprv budeme hlasovať 

o alternatíve A, potom o alternatíve B a keď schválime buď jedno alebo druhé, tak 

potom ešte aj o celku, keďže to nešťastne je tak napísané, že ešte tam máme ten bod 

jedna o tých deväť volebných obvodov. To znamená, že najprv ako keby v tej dvojke 

o A-čku a o B-čku a potom o celku, hej, by sme hlasovali. Takže navrhujem takýto 

procedurálny návrh a druhý navrhujem ukončiť diskusiu, ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem, faktickou pani poslankyňa Tomášková reaguje na 

teba. 

 

Tatiana Tomášková: Áno, tak ako nerozumiem. Nemám to pred sebou, takže sa spoľahnem 

iba na to, čo som počula to znamená, že keď sa jedna varianta neodsúhlasí, pán kolega 

prosím, potom ma oprav, tak platí varianta druhá. Tak načo potom budeme o tom B-

čku hlasovať? Tak keď A-čko... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Musí sa hlasovať... 

 

Tatiana Tomášková: Musí sa hlasovať? Takže keď A-čko neodsúhlasíme, tak aj B-čko 

neodsúhlasíme, tak sme neprijali žiadne uznesenie, hej? A o celku potom čo 

schválime? Hej, veď to nedáva logiku. Keď A-čko neschválime, tak je jednoznačné... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Musí sa hlasovať... 

 

Tatiana Tomášková: Dobre, však hej, ale tak som to, nejak to nepochopila. Že keď si 

prečítal, že ak sa neodsúhlasí varianta A, tak platí varianta B... 

 

Neuvedený: Nie, opačne. Ak sa odsúhlasí varianta A... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nemusí sa hlasovať o B-čku... 

 

Tatiana Tomášková: Aha, pardon, dobre... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Drozd. 

 

Slavomír Drozd: Áno, ja by som pokračoval to, čo povedal pán Jusko a to tú prax. Viete, 

máme tu veľkú mestskú časť a tých dvadsaťpäť poslancov je suma taká, že my 

potrebujeme obsadiť komisie, my potrebujeme obsadiť rady škôl materských, 

základných škôl. Potrebujeme poslancami osadiť dozorné rady akciovej spoločnosti 

CULTUS, Ružinovský, VPS-ku a takisto máme tu dozornú radu v Televízii Ružinov. 

Ja si myslím, že už pri takomto počte sa vo viacerých, musíme dať duplicitne, aby sme 

boli vo viacerých radách školy, či už základných, či materských. Ja si myslím, že ten 

počet pätnásť, je malý na veľkosť tejto mestskej časti a na organizácie, komisie a rady 

škôl, ktoré tu máme a počet základných a materských škôl. Tá varianta druhá je 

primeranejšia. A ty ako starosta by si to mal predkladať tak vzhľadom na prax 

a skutočnosť, ktorá tu je. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Diskusiu sme si... navrhli ukončenie diskusie, 

poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrhy uznesení, o ktorých 

budeme hlasovať. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Navrhol som teda 

procedurálny návrh, aby sme hlasovali najprv o alternatívach v tom bode číslo dva. To 

znamená alternatíva A a potom alternatíva B a následne potom o celku ako celkovom 

uznesení. To znamená, že dajte prosím hlasovať o alternatíve 2A. To znamená, že 

pätnásť poslancov celkom v tom rozpise tak, ako to máme uvedené v návrhu 

uznesenia. Dajte prosím hlasovať. 

 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo... nehlasoval nikto, proti šestnásti, traja sa zdržali. Neschválili sme 

alternatívu A. Nech sa páči, pán predseda. 

hlasovanie č. 28 

 za: 0  proti: 16  zdržali sa: 3  nehlasovali: 0  

  – alternatíva A (15 poslancov) nebola schválená 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem, dajte prosím hlasovať 

o alternatíve B. To znamená, že dvadsaťpäť poslancov v rozpise tak, ako je uvedené 

v návrhu uznesenia. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Vieme, o čom budeme hlasovať, pripravme sa na hlasovanie, 

hlasujeme. 

 

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

sme alternatívu B. Nech sa páči, pán predseda. 

hlasovanie č. 29 

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

  – alternatíva B (25 poslancov) bola schválená 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Poprosím vás, dajte 

hlasovať o uznesení ako celku. To znamená, že bod jedna, tých deväť volebných 

obvodov a k tomu bod číslo dva v tej alternatíve B, ktorú sme si schválili. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pripravme sa na hlasovanie, vieme, o čom budeme 

hlasovať, hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo devätnásť poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, prijali 

sme uznesenie k bodu číslo šestnásť. Veľmi pekne ďakujem. 

hlasovanie č. 30 

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

  – uznesenie č. 638/XXXVIII/2018 
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Bod č. 17 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov na 

volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo sedemnásť - Návrh na určenie 

rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na volebné 

obdobie rokov 2018 až  2022. Takisto uvediem materiál v krátkosti ja. Je to materiál, 

ktorý sme povinní prerokovať zo zákona na konci volebného obdobia. Navrhujem, aby 

tak ako to bolo doteraz, výkon funkcie starostu bol na plný úväzok. Otváram diskusiu 

k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím predsedu 

návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo sedemnásť. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže neboli 

navrhnuté... neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, dajte 

prosím hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bol predložený. To znamená Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu určuje v súlade s paragrafom jedenásť, odsek 

štyri, písmeno I zákona SNR číslo 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov vo volebnom období rokov 2018 až 2022 na plný úväzok. Dajte prosím o tom 

hlasovať. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujeme. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. 

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

k bodu číslo sedemnásť sme schválili. 

hlasovanie č. 31 

 za: 16  proti: 0  zdržali sa: 3  nehlasovali: 0  

  – uznesenie č. 639/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 18 

Návrh  Grantový program 2018 – využitie predpokladaného zostatku finančných 

prostriedkov 

 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo osemnásť - Návrh  Grantový program 

2018 – využitie predpokladaného zostatku finančných prostriedkov. Poprosím pána 

vicestarostu Gajdoša, aby uviedol materiál. 

 

Marián Gajdoš, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Ja v podstate 

momentálne tak trošku suplujem pani Palenčárovú, pretože ona je podpredsedníčka 

komisie. V zásade grantová komisia na svojom rokovaní 11.06. sa dohodla na tom, že 

zvyšok peňazí, ktoré ostali v grantovom programe, jedná sa približne o šesťdesiattisíc, 

by sme radi ponúkli subjektom, ktoré naozaj zasahujú do života a sú prospešné 

Mestskej časti Ružinov. A teda navrhujeme vyhlásiť mimoriadnu možnosť podania 

žiadosti o dotáciu. Grantová komisia by došlé žiadosti posúdila a vyhodnotila. 

Následne vybrané žiadosti predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie. 

Predkladateľ žiadosti o dotáciu musí svojou činnosťou zasahovať do života Ružinov 

alebo v ňom priamo pôsobiť, svoju činnosť vykonávať najmenej tri roky a jeho 

činnosť je pre Ružinov prospešná, zaujímavá a podpory hodná. V prípade, že miestne 
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zastupiteľstvo navrhovanú možnosť nepodporí, budú nevyužité finančné prostriedky 

z grantového programu vrátené do rozpočtu mestskej časti. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Faktickou na 

úvodné slovo sa hlási pán poslanec Sloboda. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Chcem sa len spýtať, že prečo 

potom neskúsime prideliť grant niekomu z tých, ktorí boli v poriadku tie ich granty, 

len jednoducho sa na nich nedostali finančné prostriedky? Mali by sme to tým pádom 

vyriešené a nemuseli by sme vyhlasovať nové kolo. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pán zástupca. 

 

Marián Gajdoš, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Jedná sa o to, že v podstate všetky 

hodnotné granty boli ohodnotené. A pred tým boli, bol len jeden subjekt, ktorý žiadal 

dotáciu a zaslúži si to a dneska sme tak vyhodnotili, že bolo by lepšie vyhodnotiť, ako 

my to voláme, keď sa prihlásia, samozrejme, takzvané vlajkové lode, ktoré sú pre 

Ružinov naozaj dôležité a podporiť ich viac ako do päťtisíc. O toto len ide. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou pani poslankyňa Štasselová. 

 

Lucia Štasselová: Ja som vlastne chcela povedať to isté, že v podstate sme to nemali komu 

dať, dali sme to všetkým, ktorí splnili podmienky a tých šesťdesiattisíc ostalo. Keďže 

teda tá situácia vznikla preto, lebo nebol schválený dostatočne včas rozpočet a na 

podávanie žiadostí niektorí tí žiadatelia vôbec nemali čas, naozaj. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Jusko, nech sa páči, faktickou. 

 

Pavol Jusko: Ďakujem. Ja len upresnenie, neviem, či si počul správne. Dotácie sú nad 

päťtisíc. Nie do päťtisíc. 

 

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

Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo 

osemnásť. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne, neboli predložené žiadne 

pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto dajte prosím hlasovať o návrhu uznesenia 

tak, ako bol predložený. To znamená, Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie za prvé grantový program, prvý grantový program 2018. Využitie 

predpokladaného zostatku finančných prostriedkov, za B, vyhlasuje za prvé, 

mimoriadnu možnosť podania žiadosti o dotáciu, za druhé, text vyhlásenia 

mimoriadnej možnosti podania žiadosti o dotáciu z Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov, termín 30.06.2018. Dajte prosím hlasovať. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo sedem poslancov, jeden bol proti, zdržali sa siedmi. Nehlasovali 

traja. Uznesenie k bodu číslo osemnásť sme neschválili. Ďakujem veľmi pekne. 
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hlasovanie č. 32 

 za: 7  proti: 1  zdržali sa: 7  nehlasovali: 3  

  – návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

 

Bod č. 19 

Petícia za reguláciu územia ÚPN-Z Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská – 

Drieňová 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo devätnásť - Petícia za reguláciu územia 

Územné plány zón Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská – Drieňová. Materiál 

uvediem ja. Na Mestskú časť Bratislava – Ružinov bola doručená dňa 15. mája 2018 

petícia občanov, ktorí v zmysle petičného práva požadujú, aby sa bezodkladne 

doriešila regulácia územia zonálnymi plánmi zón spomínaných území. Zároveň 

požadujú okamžité ukončenie zmluvy o dielo číslo 206/2010 – V/71 zo dňa 

26.11.2010 uzavretá medzi Miestnym úradom Ružinov a spracovateľom A1 Respect 

s.r.o. Požadujú podpísanie novej zmluvy so skúseným, odborným a spoľahlivým 

spracovateľom tak, aby zmluva nadväzovala na doterajšie koncepty, na súborné 

stanovisko odborne spôsobilej osoby v súlade s verejným záujmom. To je, aby 

Štrkovecké jazero slúžilo pre relax, kultúru a šport a aby sa zachoval jeho pôvodný 

stav s možnosťou následnej revitalizácie a službami bez akejkoľvek ďalšej výstavby. 

Dotknutí občania veria, že príslušná petícia bude považovaná ako podporný 

prostriedok pre ukončenie spolupráce s doterajším spracovateľom územného plánu 

zóny. Petíciu podpísalo šesťstodvadsaťpäť občanov na tridsiatich piatich petičných 

hárkoch. Toľko úvodné slovo. Otváram diskusiu. Pán poslanec Matúšek, nech sa páči. 

 

Jozef Matúšek: Ďakujem. Ďakujem, pán starosta, za slovo. Ja by som začal veľmi 

jednoducho. V prvom rade chcem poďakovať zástupkyni tohto združenia občianskeho 

za spoločný alebo ten názov Spoločne za Štrkovecké jazero, pani Delaneuville, ten 

diskusný príspevok hovoril úplne jasne, zrozumiteľne, čo tí obyvatelia, ktorí podali tú 

žiadosť v počte šesťstodvadsaťtri, ako ste hovoril, za tri dni, to hovorí tiež bez 

komentáru, čo si tí občania želajú. Ja dodávam ďalšiu informáciu. 17.09.2014 ste, pán 

starosta, poveril inžiniera architekta Pappa, aby vykonal... alebo bol teda vami 

poverený vykonávať funkciu odborno-spôsobilej osoby, teda v skratke OSO. V máji, 

ak sa nemýlim, vám dal žiadosť, že končí s vykonávaním tejto funkcie. Toto 

zastupiteľstvo niekoľkokrát kvôli nedôvere, že sa neplní harmonogram prác týchto 

troch územných plánov, ale všetkých územných plánov podalo opakovane viackrát 

uznesenie, aby sa mu odobrali všetky územné plány zón. Samozrejme, dve 

poslankyne, ktoré sú za Štrkovec nemajú a nezdieľajú tento názor a poviem 

jednoducho. Pani Tomášková to povedala aj na verejnom zhromaždení, že bola jediná, 

ktorá nehlasovala za, že to nie je dobré riešenie. Ale mňa ešte viac prekvapilo, že je tu 

pani poslankyňa Štasselová, ktorá pred verejným zhromaždením 21. sa stretla s pánom 

inžinierom architektom Kaliským a zástupcami tohto združenia a znova žiadala, aby 

dostal ešte zástupca ateliéru A1 Respect ďalšiu šancu. Ja tomuto všetkému 

nerozumiem, pretože aj kontrolór nášho mestského úradu žiadal na môj podnet 

z februára roku 2017 v marci 28.03., aby mu bola ešte daná možnosť. Prosím vás 

pekne, toto je jediný inžinier architekt v Bratislave? Ja tomu nerozumiem. Prosím 

ďalší... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nech sa páči... 
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Jozef Matúšek: ...príspevok. Ďakujem. Proste chcem vysvetlenie, že niekto sa tu proste 

veľmi, veľmi snaží. O čo tu vlastne ide? Ide tu o verejný záujem alebo ide tu 

o človeka, ktorý proste je nenahraditeľný? Je mi smutno, ale ja nebojujem. Tak ako to 

povedala pani Delaneuville a oni si to neželajú, Štrkovec pre všetkých, aby sa tu 

bojovalo, ale aby sa tu riešili veci, ktoré ozaj občania potrebujú. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Štasselová. 

 

Lucia Štasselová: Ja som sa stretla so zástupcami občianskeho združenia, ktorí bojujú za 

Štrkovecké jazero a za tú celú lokalitu. Najprv sama na káve a sme si porozprávali 

o tom, aká je tam situácia a potom na ich požiadanie, na ich požiadanie, ja som sa 

s tým stotožnila, som zmanažovala stretnutie s pánom architektom Kaliským. Neviem 

odkiaľ, pán Matúšek, viete, čo ja som na tom stretnutí hovorila. To naozaj neviem. Ale 

určite to, čo ste tu citovali, tak tam som nehovorila. A keď ma požiadajú občania, aby 

sa stretli s vami, zmanažujem aj stretnutie s vami. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Reakciu, nech sa páči, pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek: Pani kolegyňa, ja si vážim zástupkyne nežného pohlavia, ale vy ste ako 

spiaca krásavica. Už raz ste tu objavila podpásovku smerom ku mne a ste povedali, že 

kto takéto uznesenie navrhol. Nechcem zopakovať, ako ste to pomenovala. Chcem 

vedieť, prečo ste sa zišli deň pred verejným stretnutím, teda zhromaždením, áno? Písal 

som vám mail, ani ste mi na to neodpovedala. Vy ste sa zobudili, dá sa povedať, po 

mestskom kontrolórovi, vy ste sa zobudila proste ako poslankyňa Štrkovca. Kde ste vy 

v minulom storočí? 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Poprosím vás, takéto invektívy, ja si myslím, že to sem už 

nepatrí, naozaj. Pani poslankyňa Štasselová, nedám vám slovo, lebo faktickou na 

faktickú sa nedá reagovať. Ja viem, že ospravedlňujem sa za takéto správanie, nemalo 

by sa to diať. Pán poslanec Ferák takisto mimo rokovacieho poriadku. Nikto sa nehlási 

do diskusie, končím diskusiu. Poprosím predsedu Návrhovej komisie, aby predniesol 

návrh uznesenia k bodu číslo devätnásť. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže neboli predložené 

žiadne doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, dajte prosím hlasovať o predloženom 

návrhu tak, ako bol predložený. To znamená, miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie petíciu za reguláciu územia, územný plán zóny Štrkovecké 

jazero, Bajkalská roh a Bajkalská – Drieňová. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vieme, o čom budeme hlasovať, pripravme sa na 

hlasovanie, hlasujeme. 

hlasovanie č. 33 

 za: 14  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 5  

  – zmätočné hlasovanie 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ale ja neviem, že či toto je naozaj vtipné alebo... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Opakované hlasovanie. Pripravme sa na hlasovanie. Opäť 

budeme hlasovať o bode číslo 19. Hlasujeme. Poprosím nevyrušovať. 

  

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

nehlasovali, uznesenie bolo schválené. 

hlasovanie č. 34 

 za: 15  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 4  

  – uznesenie č. 640/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 20 

Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov na 2. polrok 2018 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo dvadsať - Návrh rámcového plánu 

kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na druhý 

polrok 2018. Poprosím hlavného kontrolóra, aby uviedol materiál. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Vážené dámy a páni. Tak ako 

každý polrok, predkladám návrh plánu na nasledujúce obdobie. Tentokrát je trošku 

stručnejší ako inokedy. Je to spôsobené tým, že máme menej pracovníkov a tým, že 

v novembri sa budeme venovať trošku aj voľbám, ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa... Faktickou pán 

poslanec Vojtašovič. 

 

Martin Vojtašovič: Nechcel som faktickou, chcel som riadnym, ale už som stlačil faktickú, 

tak ja poviem len veľmi rýchlo. Mne sa dnešné hlasovania nejako nezdali z hľadiska 

toho, že tí, čo nehlasovali, respektíve tu nemali, mali zapichnuté kartičky a sa to 

nezapočítavalo. Myslím, že v minulosti to tak nebolo, že keď mali zapichnuté kartičky 

a nehlasovali, tak sa to nezapočítavalo vlastne do toho výsledku hlasovania, mám 

takýto pocit. Čiže ja len chcem poprosiť kontrolóra, či by sa dalo preveriť, že či tie 

dnešné hlasovania sú v súlade so zákonom a rokovacím poriadkom. Alebo do 

minulosti preveriť, že ako to bolo pred tým, lebo mám naozaj taký dojem, že sa inak 

počítajú tieto veci ako dneska. Respektíve, čí mám predložiť nejaké uznesenie, aby ste 

sa to skontrolovalo? Alebo nejako mi to nesedí. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: No, ja to skontrolujem, samozrejme, aj bez 

toho, aby ste mi dali uznesenie. Viem, že pani poslankyňa minule mala tento problém 

a žiadala, aby sme to upravili v rokovacom poriadku a neprešlo to. Práve žiadala toto. 

Keď niekto nehlasuje, aby proste bol vybratý ten lístok vlastne hlasovací, hlasovacia 

karta, hej? Aby sa ten hlas nepočítal do kvóra. Lebo ako kľudne všetci tu budú 

a nezahlasujú, hej? Tak, ako keď niekto bude chcieť paralyzovať, je to jednoduché. 

Ale či je to nezákonné, v tejto chvíli nie som v stave povedať, hej? Takže ok, 

preverím, preštudujem, budem informovať. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Drozd na pána kontrolóra, 

predpokladám. 

 

Slavomír Drozd: Určite to nie je nezákonné. Je to otázka aj politického nejakého boja. Aj 

v Národnej rade. Je to forma obštrukcie. Samozrejme, že to tie hlasovania z Národnej 
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rady sa prenášajú aj do komunálu. My sme pred tým neboli svedkami toho, lebo sa tu 

hlasovalo za, zdržať sa, proti. Ale vidíme, že tie maniere z tej veľkej politiky sa 

prenášajú aj do mestského a miestnych zastupiteľstiev. Ale určite to nie je 

protizákonné. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Hovoril som, preverím to. Ale niekoľko 

rokov som strávil v budove parlamentu a myslím, že inštitút nehlasoval tam 

neexistuje. Ale nie som si istý, naozaj nie som si istý. Ale za tie roky som to tak bral 

tak, že to je automatické, hej? Asi som to proste denne vnímal a preto. Ale preverím 

to. Nemá zmysel teoretizovať naprázdno. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: ... ja viem, že nehlasuje. Obštrukcia je 

legálny postup... Lenže ten jeho hlas sa nezapočítava do kvóra... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec... Končíme, súhlasím s tým. Končíme 

tento rozstrel. Nasleduje pán poslanec Sloboda. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Ospravedlňujem sa, ale teda 

chcem ho doplniť ten úžasný rozstrel. Pán Furin, teda ja vás doplním. Taký inštitút 

existuje.  

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Hej? Pardon... 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: To znamená, že môžete byť prítomní 

a nemusíte hlasovať. Je to, samozrejme, spôsob hlasovania. My sme si, ak ste si 

nevšimli, zmenili rokovací poriadok nedávno a práve jeden z dôležitých zmien bolo 

to, že pred tým sa tí, ktorí mali zasunutí kartičku, nezapočítavali do toho kvóra a tam 

sme si prijali, že táto vetička sa z rokovacieho poriadku vypúšťa, preto som všetkých 

kolegov už všetkých upozornil. Dávajme si do budúcna pozor na to, že kto odíde, 

treba aby nemal kartičku zasunutú. Takže poprosím. Ak chceme, aby sme mali 

dodržané kvóra, tak tie kartičky majú mať zasunuté len tí poslanci, ktorí sú prítomní. 

Takže nie je problém. Len počas hlasovania už by sa nepatrilo baštrngovať ta s tými 

kartičkami. Treba si to dôkladne rozmyslieť už pred hlasovaním. Toľko len k tomu. 

To znamená, že my sami sme si zmenili tieto pravidlá. Len si ich treba všímať, že sme 

si ich zmenili. Všetci ste o to hlasovali. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou na pána poslanca Slobodu pán poslanec Guldan. 

 

Patrik Guldan: Ale v takom prípade by bolo naprosto korektné, že keď sa ukáže, že niekto 

odišiel a nechal tu kartu, to hlasovanie, ktoré mu predchádzalo, potom je neplatné. To 

hovorí môj sedliacky rozum. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Zareaguje pán poslanec Sloboda. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Pán poslanec, to je jeho voľba, že si ju 

tam nechá zasunutú. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nikto sa nehlási do diskusie, končím diskusiu, poprosím 

predsedu Návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo 20. 
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Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. No, debatovali sme síce 

k niečomu inému, ale každopádne neboli prednesené žiadne pozmeňujúce ani 

doplňujúce návrhy, preto dajte prosím hlasovať o uznesení tak, ako sme ho dostali. To 

znamená, že miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu za A schvaľuje 

predložený návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov na druhý polrok 2018 a za B, ukladá Güntherovi 

Furinovi miestnemu kontrolórovi uskutočniť kontrolu podľa predloženého materiálu. 

Dajte prosím o tomto hlasovať, ďakujem. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo dvadsať sme prijali. 

hlasovanie č. 35 

 za: 15  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 4  

  – uznesenie č. 641/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 21 

Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami ZŠ Vrútocká 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo dvadsaťjedna - Správa z kontroly 

dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami Základná škola 

Vrútocká. Poprosím pána kontrolóra, aby uviedol materiál. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. V zmysle plánu práce sme 

vykonali kontrolu na Základnej škole Vrútocká. Podrobnú správu som predložil, končí 

súborom odporúčaní a zhrnutím zistených nedostatkov. Nebudem ich všetky čítať, 

pretože všetky jednotlivé tie pochybenia nie sú nejak zásadne významné napriek tomu, 

že ich je relatívne dosť. Kto chce si preštudovať, nájde si. Mnoho problémov sme na 

mieste odstránili, pani riaditeľka ich uznala, akceptovala, myslím si, že cieľ tej 

kontroly bol dosiahnutý. Pri tejto príležitosti ale som si uvedomil jednu vec. Alebo 

respektíve už niekoľkokrát, ale nikdy som ju ešte nahlas nehovoril. Na tých 

základných školách sa, samozrejme, tí riaditelia sústreďujú predovšetkým na tú 

pedagogickú činnosť. Na to majú kvalifikáciu a tak ďalej, hej? Túto ekonomickú 

činnosť a zákon o verejnom obstarávaní je pre nich niečo cudzie a zverujú to 

účtovníkom. Zväčša tí účtovníci alebo rôzne bývajú nazvaní tie funkcie, často sú tam 

len na polovičný úväzok, pretože naozaj tej práce tam nie je tak veľa. A keďže je to tie 

rozpočty v tých školách sú veľmi obmedzené, tak si asi aj viete predstaviť, ako štedro 

sú tí účtovníci odmeňovaní. Keďže slušní účtovníci majú priestor na zárobky proste 

inde ako v tých školách, takže kvalita tých účtovníkov je relatívne relatívna. Preto si 

myslím, že pre ďalšie obdobie by možno stálo za úvahu zvážiť, aby sa účtovali školy 

a miestnom úrade. Že by tie funkcie boli zrušené na školách a aby sa to... aby boli 

zlúčení, znížený počet a aby sa skoncentrovali proste. Keď môžu svetové koncerny si 

nechávať účtovať bežné veci do Indie, nemyslím si, že by mal byť problém to 

z Trnávky  dať do Prievozu. Ok, to som, len toľko som chcel. Ďakujem. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Faktickou na 

úvodné slovo, pán poslanec Sloboda a potom pán poslanec Jusko. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. No, tak ako to je pri 

ekonómkach materských škôl, v tom prípade naozaj už by sme sa potom mali 

zamyslieť nad tým, že či to už majú byť samostatné subjekty, keď už vlastne tú 

ekonomiku vôbec nebudú mať pod kontrolou. Ja, čo sa týka tejto konkrétnej správy. 

Celkom sa mi nepozdáva ten krásny eufemizmus, čo tam máte v záveroch, že 

nedôslednosť pri verejnom obstarávaní. No to nedôslednosť je také milé a zlaté 

slovíčko. Každopádne na rade školy si to určite s pani riaditeľkou prejdeme tie 

jednotlivé chyby. Beriem to ako príležitosť na zlepšenie. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Jusko. 

 

Pavol Jusko: Ďakujem. Ja súhlasím s tým, čo povedal kontrolór, pretože sme v rade 

materských škôl. Tam hlavne zaznievalo veľmi veľa požiadaviek, že sú zaťažené tou 

ekonomickou a potom to má vplyv na tú pedagogickú činnosť. Aj keď mi vtedy bolo 

povedané, že sú nejaké príspevky z miestneho úradu na to účtovníctvo. Ale nebola to 

nejako vysoká suma, ak som dobre porozumel. Ale na úrovni vlastne vládnych 

inštitúcií to už prebieha vlastne aj výber tovarov a služieb, spoločne rieši jedna 

organizácia pre všetky ministerstvá a vidno, že je to účelovo ekonomické a ďaleko 

lepšia cena sa docieli, keď pre viac inštitúcií sa objednáva teda väčší počet tovarov 

a tak ďalej. Čiže ja s tým súhlasím na takú úvahu o tom, že či skutočne to nepreniesť 

na pôdu miestneho úradu. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Tomášková. 

 

Tatiana Tomášková: Ďakujem za slovo. No, bavme sa zatiaľ v rovine úvah. Ja sa uchádzam 

o to, aby to nevyvolalo paniku. V prvom rade to treba prebrať s riaditeľmi na 

riaditeľských aktívoch. Oni naše základné školy si zvykli za tie roky na právnu 

subjektivitu a trošku sa podľa toho aj rozlišuje kvalita jednotlivých škôl. Naozaj je 

pravda, že vzhľadom na povinný pedagogický úväzok aj riaditeľov škôl, ja osobne si 

myslím, že riaditeľ školy by vôbec nemusel byť pedagóg. Môže mať na jednotlivé 

stupne pedagogických zástupcov, ktorí garantujú kvalitu pedagogického procesu. Ale 

to je na pôdu niekde inde. Ale naozaj, ak by boli nejaké zmeny. To, čo hovoril pán 

Jusko, samozrejme, tie racionálne veci, že keď sa niečo obstaráva alebo objednáva, tak 

sa lepšie robí v množstve. Ale ak by som teda, aby nešla nejaká taká teraz panika. 

Lebo viete, ako to je. Keď sa jedna myšlienka spustí, tak zajtra bude panika medzi 

riaditeľmi. Naozaj, ak takáto myšlienka na aktíve riaditeľov a naozaj, rozprávať, hej, 

nechyťme sa toho my ako poslanci, prosím vás, že teraz ideme niečo meniť, lebo to sa 

bez ich spolupráce s tými školami ako robiť nedá. Ďakujem. Ja viem, pán kontrolór, že 

to si myslel v dobrom a mal si aj pravdu, lebo naozaj mnohokrát sa tie školy dopúšťajú 

z nevedomosti chýb a teraz ani nehovorme GDPR, čo to všetko chudáci im padlo na 

hlavu. A tam teda ako si myslím, že by potrebovali echt kvalitnú poradu zo strany 

úradu, hej? A majú právnu subjektivitu a musia sa s tým vysporiadať, aj s finančnými 

asi nákladmi sami, takže ja to beriem akože konštruktívnu pripomienku, to neni 

kritika, hej? To len ako poznámka, ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán kontrolór. 
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Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Celá táto debata je zbytočná. Ja som vôbec 

nepovedal, že ich obmedzíme na právnej subjektivite. Ja... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ja hovorím spoločné účtovanie, hej? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ale či budú chcieť alebo nechcieť, to sa 

ich pýtať nebudeme, hej? Samozrejme, všetky učiteľky, všetky riaditeľky materskej 

školy budú protestovať, že akéto bolo fajn, keď mali ešte každá účtovníčku, hej? 

Lenže ona účtovníctvo tam robila dve hodiny denne a zvyšok robila proste zástupkyňu 

riaditeľky, hej? Alebo proste vybavovala, čo bolo treba, hej? Lenže tak to aj vyzerá. 

Naozaj, akože tie, to účtovníctvo, však každý mesiac nejaká novela, nejaká zmena. 

Zákony o verejnom obstarávaní sú stále komplikovanejšie a komplikovanejšie. Tie 

proste nemajú nárok to zvládať, hej? Pokiaľ tu nebudú niekto, kto ich bude metodicky 

viesť, hej? ale rozumiete, nič sa vo fungovaní nemení. Akurát to, že oskenuje nejaký 

účtovný doklad a pošle ho sem. A tá pani, ktorá sedela tam, alebo často aj nesedela, 

lebo robia prácu doma, že si pre to fyzicky príde, hej, takto isto môže fungovať, 

akurát, že tu budú koncentrované dve-tri a budú si vedieť poradiť a budú mať vyššiu 

kvalifikáciu. Hej? Dobre. 

 

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

Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo 

dvadsaťjedna. 

 

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

doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy doručené návrhovej komisii, dajte prosím 

hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené. To znamená, miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie predloženú správu o výsledku kontroly 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

v Základnej škole Vrútocká 58, Bratislava. Dajte prosím o tomto návrhu hlasovať. 

 

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

hlasovanie, hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo sedemnásť poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo dvadsaťjedna sme schválili. 

hlasovanie č. 36 

 za: 17  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2  

  – uznesenie č. 642/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 22 

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo dvadsaťdva - Kontrola plnenia uznesení 

miestneho zastupiteľstva. Poprosím pána prednostu, aby uviedol materiál. 
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Ignác Olexík, prednosta MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci. Tak ako je to štandardne pred každým termínom miestneho zastupiteľstva, 

sme dňa 14.06.2018 urobili kontrolu plnenia všetkých platných a nesplnených 

uznesení. Zoznam je v prílohe. Pokiaľ by boli otázky, som pripravený ich zodpovedať. 

 

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

Vojtašovič, nech sa páči. 

 

Martin Vojtašovič: Ja by som chcel poprosiť pána predkladateľa alebo nie poprosiť, 

požiadať teda. Už minule som hovoril, že vypadlo z tejto evidencie uznesenie 578, 

bod B a to je uznesenie, ktoré sa týka vyhlásenia stavebnej uzávery pre zónu Prievoz 

Východ. Toto uznesenie, samozrejme, nebolo splnené ešte a vypadlo z tejto evidencie, 

tak aby sa to tam vrátilo. Už som to minule hovoril asi predchádzajúce zastupiteľstvo 

alebo pred tým. Ďakujem. 

 

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

 

Martin Patoprstý: Ďakujem za slovo. Bol som upozornený občanmi na základe uznesenia 

číslo 422 z roku 2017 ohľadne vystúpenia občanov, kde je deklarované, aby na 

konkrétne vznesené požiadavky bolo zodpovedané v informatívnom materiáli na 

nasledujúcom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Ten materiál sa síce objavuje, ale 

napríklad k dnešnému zastupiteľstvu je tam iba podnet jedna a sedem a nie je tam 

k tomu odpoveď alebo respektíve vyjadrenie úradu a spätne som si pozrel aj pár 

materiálov dozadu. V niektorých to bolo, v niektorých to nebolo.... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Dáme si na to pozor... 

 

Martin Patoprstý: Čiže poprosím iba doplniť. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Dobre, ďakujem. Nikto sa nehlási do bodu dvadsaťdva. Končím 

diskusiu, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

 

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

doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, poprosím vás, aby ste dali hlasovať o návrhu 

uznesenia tak, ako nám bol predložený so všetkými tými uzneseniami. 

 

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

 

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

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo dvadsaťdva sme schválili. 

hlasovanie č. 37 

 za: 16  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 3  

  – uznesenie č. 643/XXXVIII/2018 

 

Bod č. 23 

Interpelácie 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo dvadsaťtri – Interpelácie. Poprosím tak, 

ako je zvykom podľa rokovacieho poriadku. Predneste interpeláciu, odovzdajte na 

miesto organizačnému a na interpelácie vám bude písomne odpovedané. Prihlásil sa 

pán poslanec Jusko, nech sa páči. 
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Pavol Jusko: Ďakujem, pán starosta. Vážený pán starosta, znepokojuje ma situácia súvisiaca 

s výstavbou novej autobusovej stanice. Množstvo nákladných áut a zvýšená prašnosť 

na Gagarinovej ulici znižuje kvalitu bývania obyvateľov Ružinova. Prečo nevyužíva 

stavebník prepravca inú trasu, ale znepríjemňuje život obyvateľom Ružinova po celej 

dĺžke Gagarinovej ulice. Chce ešte dodať, že autá, ktoré prepravujú tú hlinu, majú mať 

uzavretý ten vrch, aby sa neprášilo vlastne pri tej rýchlosti. Ale to dosť často 

nedodržiavajú a majú otvorené práve tie kryty a tým dochádza k rozptylu toho prachu 

po ceste. Ďakujem. S úctou Pavol Jusko. Vážený pán starosta, dovoľujem si požiadať 

o zverejnenie uznesení, ktoré som predložil pod svojím menom ako predkladateľ na 

rokovania Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Ružinov v období od 27.11. do 

dnešného dňa. Znepokojuje ma tento prístup vytvárať anonymných predkladateľov 

poslancov. Naopak, pri  predkladaní uznesení uvádzame meno a priezvisko poslanca. 

Žiadam vás o zverejnenie mnou predložených uznesení tak, aby občan vedel, ako ich 

zastupujem. Ďakujem. Vážený pán starosta, dovoľujem si vás požiadať o prešetrenie 

a prijatie opatrenia proti zvýšenej kriminálnej činnosti v bývalých priestoroch VÚB-ky 

a krádeží v bytovom dome na Jašíkovej 8A a 8B. Asi ste všetci dostali túto žiadosť. Ja 

ju tlmočím, ďakujem. 

 

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

 

Martin Vojtašovič: Ďakujem za slovo. S pani kolegyňou, poslankyňou Máriou Barancovou 

predkladáme interpeláciu ohľadom včerajšej neuskutočnenej verejnej prezentácie 

stavebného zámeru piatich radových rodinných domov na Martinskej ulici, parcelné 

číslo 3319/1, ktorá sa mala podľa pozvánky zverejnenej na webovom sídle Bratislava 

– Ružinov konať včera 25. júna. Dovoľujeme sa teda na vás obrátiť formou tejto 

interpelácie a požiadať o zodpovedanie nasledujúcich otázok. Z akého dôvodu sa 

neuskutočnila uvedená verejná prezentácia? Prečo neboli poskytnuté obyvateľom 

dotknutej lokality Prievozu informácie k tomuto stavebnému zámeru, disponoval 

miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov, respektíve stavebný úrad v čase, 

keď sa malo uskutočniť prezentácia dokumentácie, respektíve informáciami 

týkajúcimi sa tohto stavebného zámeru. Ako plánuje miestny úrad zabezpečiť 

informovanosť obyvateľov tejto dotknutej lokality v uvedenej záležitosti. Ďakujeme 

za spoluprácu a skorú odpoveď. 

 

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

 

Martin Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Mám tri interpelácie. Veľmi v rýchlosti 

ich preletím, nech nezdržujem. Prvá je od dvadsaťtri obyvateľov Štedrej ulice, ktorí 

podpísali žiadosť o riešenie dopravnej situácie. Prosím, aby Miestny úrad Ružinov 

vypracoval a predložil projekt organizácie dopravy podľa ich žiadosti do operatívnej 

komisie dopravy na hlavné mesto, ktorá schvaľuje dopravné značenie na území 

hlavného mesta. Je k tomu aj ten podnet. Máte ho dokonca aj v podateľni miestneho 

úradu. Druhá je. Dovoľujem si požiadať Mestskú časť – Ružinov, aby vyzvala 

majiteľa pozemkov na Ostredkoch, pána Kováča, na odstránenie havarijného stavu na 

jeho pozemkoch na uliciach Mesačná, parkovisko pred Kozmosom, Jesenná, chodník 

smerom na Martinský cintorín a Zimná prepad pôdy. Zároveň si dovoľujem požiadať, 

aby Mestská časť Ružinov vyzvala pána Kováča na prevod správy o tieto pozemky na 

mestskú časť. Dávam k tomu aj fotodokumentáciu tých havarijných stavov. A tretia 

interpelácia. Na základe požiadavky obyvateľov prosíme Mestskú časť Ružinov 

v súčinnosti s mestskou a štátnou políciou, aby riešila výskyt bezdomovcov v lokalite 

Súťažná, vnútroblok Páričkova a zadný vchod ČSOB banky. Situácia je hrozivá. 
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Denne je tam špina, exkrementy, alkohol a hluk a keďže je to v okolí detského ihriska, 

tak tento stav je krajne nežiadúci. Ďakujem. 

 

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

 

Jozef Matúšek: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som iba jednu takú informáciu, aby ste 

pochopili, čo žiadam interpeláciou. V záverečnom účte o správe o hospodárení 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2017 na strane štyridsať je uvedená 

finančná čiastka dvadsaťtritisíc štyristoštyridsaťdva euro na odstránenie havárie – únik 

vody na Základnej škole Mierová. Ja sa pýtam ako člen, teda interpelujem pána 

starostu. Vysvetlenie, prečo nebola vami schválená predmetná čiastka, ktorá bola 

Materskej škole Západná vo veci úniku vody fakturovaná Bratislavskou vodárenskou 

spoločnosťou. Čiže ten istý prípad, ale šesťtisíc zhruba euro nám bolo povedané na 

rade, že pán prednosta nesúhlasí s takou finančnou čiastkou. Únik vody bol mimo 

priestory budovy. Ďalšia interpelácia. Interpelujem, pán starosta, vás, dňa 13. júna 

2018 som ako poslanec obvodu, v ktorom sa konala alebo konalo verejné 

zhromaždenie občanov Ružinova požiadal o informáciu o stave príprav uvedenej 

udalosti. Žiadam o vysvetlenie, prečo mi dodnes nebola zaslaná požadovaná 

informácia. Ďalšia interpelácia. Dnešná prezentácia detského ihriska vo vnútrobloku 

Palkovičova – Líščie Nivy postrádala celkový záber na stanovištia po obvode 

detského ihriska, tých stanovíšť bolo jedenásť. Žiadam vysvetliť, prečo nebol záber na 

voľné stanovištia, pre ktoré som žiadal finančné prostriedky na ich dobudovanie, čiže 

hracie prvky. Prosím vás pekne, to zobrali ste záber, ktorý bol niekoľkonásobne 

zväčšený a len na vnútro, čo FINEP urobil. Ďalej interpelujem starostu, prečo vo veci 

dnešnej petície za reguláciu územného plánu zón Štrkovecké jazero, Bajkalská roh, 

Bajkalská – Drieňová úsilie šesťstodvadsaťtri občanov, ktoré sa zaoberalo len, ktoré 

sa, pardon, zobralo len na vedomie bez uznesenia, ktoré by riešilo požiadavky 

občanov tejto lokality. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Keďže nikto nie je prihlásený do bodu Interpelácie, 

končím bod Interpelácie. 

 

Bod Rôzne 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: A začíname bod Rôzne. Nech sa páči. Pán poslanec Vojtašovič. 

 

Martin Vojtašovič: Ďakujem za slovo. Tak ako som pri bode, ktorý sa týkal prenájmu Domu 

kultúry Bulharská hovoril, že by bolo vhodné dať uznesenie k zverejňovaniu teda 

zápisníc a ponúk jednotlivých uchádzačov, aby potom nedošlo k nejakým 

pochybnostiam alebo nezrovnalostiam, tak navrhujem uznesenie. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada starostu, aby z každej 

obchodnej verejnej súťaže sa zverejňovala na webovom sídle Mestskej časti Bratislava 

– Ružinov zápisnica z obchodnej verejnej súťaže vrátane ponúk jednotlivých 

uchádzačov. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

Pavol Jusko: Ďakujem, pán starosta. Pán starosta a vážené dámy, vážení páni. Chcem sa 

vrátiť k tomu, čo som aj podával interpelácie. Čo mi vadí, je to, že pri aktivitách ako 

sú podávanie uznesení, sme kolektívnym orgánom, ale vždy je niekto iniciátor 

a hlavne nehovorím teraz o bode rôzne, kde vidíme menovite jednotlivých poslancov, 
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ale hovorím o programe do bodu Rôzne neni vidno menovite poslancov, ktorí 

predkladali návrhy uznesení. To mi docela vadí, pretože touto anonymitou sa vytvára 

priestor na to, že nás nemôžu vlastne hodnotiť naši voliči. Aj to je jedna z aktivít, ktorí 

sa ma často pýtajú voliči, že čo ste vlastne pre Ostredky urobili. Tak z tohto pohľadu, 

keď predkladáme návrhy, predkladáme ich, pretože v tlačive je meno a priezvisko 

poslanca, ale následne buď je schválená alebo nie je schválená, tam sa akoby 

strácame. Preto mi to vadí a preto som interpeloval aj pána starostu a myslím si, že to, 

neviem či vám to nevadí ako poslancom. Druhú vec, ktorú si chcem všimnúť 

a upozorniť na to, je možnosť publikovať v Ružinovskom echu očami poslanca. To je 

vlastne náš názor na to, čo sa deje. Stalo sa mi to, že som vlastne požiadal pani Šebovú 

a ten názor nebol publikovaný, čo ma veľmi mrzí, lebo mi bolo povedané, že 

odchádzam a je to na niekom inom. Neviem, takýto prístup sa mi veľmi nepáči a to je 

pokračovanie tej anonymity, kde vlastne prijaté nejaké uznesenia alebo aktivity sa 

dávajú bokom alebo sa pripisujú potom celkom nejakej inej osobe. Konkrétne myslím 

rozpočet na revitalizáciu športového štadiónu Základnej školy Ostredky. Ďalšiu vec, 

ktorú chcem navrhnúť, je v parkovacej komisii dopravy hľadáme možnosti ako 

zefektívniť a nájsť nové parkovacie miesta. Asi tým, že ich budeme stavať, ťažko, 

lebo nie sú pozemky. Navrhujem preto toto uznesenie. Odporúča starostovi začať 

rokovanie s Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb o možnosti 

využívania parkoviska Trhovisko Miletičova v prospech obyvateľov Ružinova, termín 

ihneď, zodpovedný starosta. Prosím informatikov, môžete ukázať, o aké parkovisko 

ide? Keď tak, tak si zoberiem ešte jedno. Aby ste vedeli, o ktoré parkovisko ide. To je 

to parkovisko, ktoré je vedľa trhoviska, ktoré je asi teraz v tom, tej pozícii, že je to cez 

obed. O čo teda navrhujem, pán starosta, aby ste začali rokovanie s Ružinovským 

podnikom verejno-prospešných služieb buď vo večerných hodinách využitie tých 

parkovacích miest, tam je ďalšia fotka, alebo v tých dobách, ktoré nie sú otváracie 

hodiny trhoviska. Je to trošku problém, lebo tie otváracie sú od šiestej do dvadsiatej. 

To znamená, že to miesto by bolo od - do. Alebo tretia varianta. Potom vyhradené 

parkovacie celoročné miesto. Túto vec som predbežne prerokoval s pánom riaditeľom 

Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb. On mi hovoril, že je pripravený 

na rokovania, ale nevie, ktorá z týchto variant bude výhodná aj pre Ružinovský podnik 

verejno-prospešných služieb. Čiže to už nechávam na to rokovanie a hľadanie tých 

styčných bodov. Len chcem podotknúť, že vlastne v tej komisii dopravy hľadáme 

najschodnejšiu cestu, pretože hovorím, tie vlastnícke pomery tých pozemkov nie sú 

vysporiadané a určite by bolo dobré presunúť z rozpočtu peniaze na stavanie nových 

parkovacích miest. Ale to je asi brzda, ktorá sa tak dlho v krátkom čase nedá vyriešiť. 

Tak hľadajme teda schodnejšiu cestu a súvisí to aj s vlastne prijatým uznesením ešte 

v decembri, že máte, kde sme vás odporúčali, aby ste začali rokovanie so súkromnými 

vlastníkmi a tak ďalej. Toto je výhoda, pretože to sme mestská časť je hlavným 

akcionárom, teda stopercentným Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb. 

Ďakujem vám. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Možno k tým uzneseniam. Teraz sme si 

to s kolegyňou otvárali. Ale tam je na webe aj mená predkladateľov aj v bode Rôzne. 

24.04. pán Ferák dve uznesenia v bode Rôzne a potom v tých bodoch riadnych 

zastupiteľstiev sú predkladatelia. Pozri si to lepšie alebo potom sa nerozumieme a príď 

alebo zavolaj a dohodneme sa, že o čo vlastne ide. Na webe mestskej časti sú 

predkladatelia uznesení. 

 

Pavol Jusko: .../nezrozumiteľné/ ... program, to bolo revitalizácie /nezrozumiteľné/ 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Možno pozrieme si tie staršie, pošli mi nejaký link alebo návrh 

uznesenia. Nasleduje pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek: Ďakujem. Chcel by som krátko len prečítať list zo dňa 22. júna 2018, ktorý 

bol adresovaný inžinierom Martinom Šechným práve vám, pán starosta. Samozrejme, 

jedná sa o záležitosť pretrvávajúcu od roku 2016, kde je zvýšená kriminálna činnosť 

v oblasti Papánkovho námestia a zrúcaniny projektu Yosaria Plaza. V závere je 

konštatované, že neustále ignorovanie našich upozornení ako aj požiadaviek občanov 

zo susedných objektov je zdrojom nedôvery vo váš úrad a jeho činnosť. Z toho 

dôvodu ma prekvapilo, že vy ste dali do informatívnych materiálov pod bodom tri 

informáciu o investičnom zámere Yosaria Plaza. Je mojou chybou, že som nenavrhol, 

aby sa toto dalo ako riadny bod, pretože to je tak dôležitá vec, že nielen s reguláciou 

územia Ružinova, nielen s tým, aké problémy majú občania v Ružinove, som 

sklamaný to, čo sa za toto volebné obdobie urobilo. Veľmi, veľmi, dá sa povedať, 

s rezervou sa dá povedať a porovnávať váhami, že tu dolu je práca, ktorú sme urobili 

a tu hore je práca, ktorú sme neurobili. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Viete, na adresu spomínaného podnikateľa len toľko poviem. 

Zrejme je nespokojný s tým, že sme mu prerušili konanie pri investičnom zámere 

Prima park II. Ak to chcete ešte okomentovať, môžem. Ale toto je asi zámerom, čo 

napísal list, že bude ešte možnože uvažovať o zneužití právomocí verejného činiteľa. 

Teraz ukážte, že či stojíte na strane investorov alebo teda developerov alebo na strane 

mestskej časti. Ja si nemyslím, fakt si nemyslím, že sme pochybili alebo máme nejakú 

chybu v konaní a viem, že sme prerušili to konanie a toto je asi tá jeho nespokojnosť. 

Aj pána Liška hovorí, aby sme mu chránili alebo strážili mestskí policajti jeho 

zrúcaninu. No nebudeme strážiť. On dostáva pokuty za to, že má otvorené tú svoju 

zrúcaninu. Ja nebudem naháňať bezdomovcov, ktorí mu tam cez víkendy rozkrádajú 

plot. Keď som išiel naposledy na bicykli okolo po Tomášikovej, tak tam jeden 

bezdomovec si nakladal na káričku hliníkové stĺpiky. Ja som volal policajtov. Takže 

láskavo podnikatelia, ktorí si nevedia chrániť svoj majetok, tak nech neatakujú 

mestskú časť, že my im budeme chrániť majetok. Nech si tam dajú SBS-ku, kamery 

a nech zasahujú, keď tam niekto vylomí dvere. Neverím, že niekto vylomí dvere. Ak 

tam je alarm, tak ten alarm mal sa spustiť tak, ako sa spúšťa na úrade, keď náhodou je 

nejaké narušenie objektu. Ale aby sme my zabezpečovali súkromným podnikateľom 

ešte jeho objekty, tak to je naozaj nad rámec činnosti mestskej časti. Spustil som 

faktické, nech sa páči, pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek: Pán starosta, nechcel som vás dráždiť, pretože ja pána Šechného nepoznám 

a nepoznám žiadneho developera ani som s niktorými developermi okrem toho, ktorý 

nám stále atakuje parkovisko verejné na Palkovičovej, som nerozprával 

a nekomunikoval v prospech developera. To chcem povedať, že to bolo odznené 

v hlavných správach, kde redaktorka Puškárová povedala a citovala developerov, že 

nie som ja nočnou morou developerov v Bratislave, ale na celom Slovensku. Tak 

prosím vás nespájajte ma s developermi. Ja som slušne len povedal, že táto záležitosť 

je napísaná a podaná a vôbec som... ani som neuvažoval o tom, že to je developer, že 

to je niekto, kto proste robí investorskú činnosť. Je to moja neinformovanosť, 

prepáčte. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nasleduje faktickou pán poslanec Alscher. 
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Tomáš Alscher: Ďakujem, nechcem naťahovať čas, nedá mi ale nezareagovať. Pán starosta, 

tento list má byť nejakým upozornením toho, že ako ste povedali, ste na strane 

občanov, nie na strane developerov. Vy máte byť v prvom rade na strane práva. To 

znamená, že vy pokiaľ prerušíte konanie, tak musíte vedieť, aké právne nároky a aké 

právne príčiny vám umožňujú toto konanie prerušiť a z akého právneho podkladu 

vychádzate pri tom prerušení toho konania. Tento list má byť nejakým mementom 

toho, že keď konáte určité kroky pri stavebnom úrade a pri stavebnom konaní, tak tie 

kroky, keďže ste vyštudovali teraz právo, viete, že majú potom aj právnu náväznosť 

a môžu spôsobiť to, že tí developeri budú od nás súdnou cestou vymáhať náhradu 

škody. Preto si dovolím povedať, že takéto, samozrejme, listy by nás nemali zastrašiť, 

to určite nie a nemali by sme sa teraz stavať na stranu tých, ktorí nejakým spôsobom 

zneužívajú to právne povedomie, ale na druhej strane aj vy by ste svojimi krokmi mali 

konať tak, aby to bolo v súlade s právom, aby nám do budúcnosti nehrozili práve tie 

náhrady škody a tie súdne konania, voči... ktoré sú už dneska vedené voči mestskej 

časti a z ktorých nám v budúcnosti budú vyplývať určité finančné dôsledky. To 

znamená, že toto malo byť len nejaký upozornením, zrejme k tomu, aby ste v rámci 

toho stavebného konania konali a my vás nevyzývame, aby ste konali protiprávne 

alebo v súlade s tým, čo chce developer. Ja chcem, aby set konali tak, aby nám 

v budúcnosti nehrozili určité vymáhania. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si zareagovať. No je to 

zaujímavé. V tom liste sa vôbec nepíše o stavebnom konaní a asi viete trochu viac ako 

ja, ja som len dedukoval, že o čo ide. Lebo v tom liste sa píše len zneužitie právomocí 

verejného činiteľa. Takže no... neviem, či niekto loboval alebo neloboval. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pán... faktickou na mňa pán poslanec Alscher... 

 

Tomáš Alscher: Pán starosta, vy ste povedali, že pri stavebnom konaní ste mu zastavili. Ja 

som ani nevedel, že on mal stavebné konanie. Ja toho pána nepoznám... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem... 

 

Tomáš Alscher: Takže vy ste povedali, že ste pri stavebnom konaní zastavili, tak si 

nepodsúvajme... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: ... áno, pravdepodobne... 

 

Tomáš Alscher: Nedávajme sa do nejakých rovín, ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Adamec. 

 

Igor Adamec: Ďakujem veľmi pekne. Ako som už avizoval, ako som už avizoval, rád by som 

predložil uznesenie. A síce pozastavenie alebo potvrdenie pozastavených uznesení 

číslo 607/XXXVI/2018, 609/XXXVI/2018 a 610/XXXVI/2018. A síce. Návrh 

uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu potvrdzuje výkon 

pozastaveného uznesenia 607/XXXVI/2018, ktoré znie. Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu po A, berie na vedomie predloženú správu. To je uznesenie 

z minulajška spred dvoch zastupiteľstiev, ktoré sme prijali a vy ste ich, pán starosta, 

vrátili alebo teda nepodpísali, neosvojili, pretože to je nevýhodné pre mestskú časť. 
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Cez to všetko, my si myslíme, že to a hovorím za sedemnástich poslancov, ktorí sú 

predkladatelia toho prelomenia veta. My si myslíme, že by bolo dobré sa ešte raz 

k tomu vrátiť a teda ešte raz. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov vzhľadom na závery výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti vynakladania 

finančných prostriedkov v a.s. CULTUS Ružinov vyzýva starostu Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov na podanie návrhu na odvolanie predsedníctva alebo 

predstavenstva spoločnosti CULTUS Ružinov, ako aj zrušenie pracovno-právneho 

vzťahu riaditeľky CULTUS Ružinov, pani Andrey Kozákovej. Po B, potvrdzuje 

výkon pozastaveného uznesenia 609/XXXVI/2018, ktoré znie. Miestne zastupiteľstvo 

vyzýva starostu Dušana Pekára k rozviazaniu spolupráce so spoločnosťou A1 Respect 

a k bezodkladnému vypovedaniu všetkých zmlúv a tak ďalej a tak ďalej. Po C. 

Potvrdzuje výkon pozastaveného uznesenia 610/XXXVI/2018, ktoré znie, miestne 

zastupiteľstvo vyzýva JUDr. Ing. Dušana Pekára starostu ako štatutára mestskej časti 

zastupujúceho jediného akcionára spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., aby svojím 

konaním zamedzil spoplatňovanie doposiaľ bezodplatných služieb pre seniorov, 

základných škôl a materských škôl. Vedenie spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. 

Myslíme si, že by bolo dobré prelomiť tieto vetá. Ale ja by som ako konečne alebo za 

seba veľmi rád uzavrel celú túto dlhodobo ťahajúcu sa ťahanicu okolo CULTUS-u. 

mňa už o ani teda veľmi ako keby nezaujíma a tak po D, navrhuje sedemnásť 

poslancov vyjadriť nedôveru Dušanovi Pekárovi, starostovi Mestskej časti Bratislava 

– Ružinov a to preto, pretože niekoľkokrát ste sa teda ako keby odmietli alebo teda 

nezobrali ste si tieto naše uznesenia za svoje. Čiže myslíme si, že preberáte teda plnú 

zodpovednosť. Uvidíme, ako dopadnú tie prvé tri A, B, C a uvidíme, ako dopadne to 

D. Idem to odovzdať. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou na pána poslanca reaguje pani poslankyňa 

Tomášková. 

 

Tatiana Tomášková: Áno, je takým už zvykom a dávam procedurálny návrh, aby sme 

o takomto širokospektrálnom návrhu uznesení o každom tom bode hlasovali zvlášť. Ja 

osobne teda nemám problém podporiť takmer nič, ale dopredu priznávam, že budem 

konzistentná s mojím hlasovaním pred tým, že ja sa zdržím pri vypovedaním zmlúv 

s A1 Respect, s ostatnými budem súhlasiť, aby kolegovia vedeli a ja svoj názor 

nezmením. Ja si proste myslím, že sa tie územné plány zón majú dokončiť. Ale ja ako 

ste to vtedy odsúhlasili, pevne verím, kolegovia, že budete tiež konzistentní vo svojich 

názoroch. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem, to bol procedurálny návrh? Reakciu pán poslanec 

Sloboda na pani poslankyňu Tomáškovú. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem, ospravedlňujem sa. Toto je 

trochu zase len v podstate k tej procedúre. Procedurálny návrh môže byť takýmto 

spôsobom podaný, len doplním. Ak poslanca požiada, aby sa o jednotlivých bodoch 

v návrhu uznesenia hlasovalo samostatne, návrhu sa vyhovie. Procedurálny návrh 

uznesenia musí byť doručený písomne pred hlasovaním návrhovej komisii. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Takže ešte máš čas, keď sú dvaja prihlásení. Nedávali sme to... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 
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Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne. Áno, ja len pripomeniem kolegyni, že ja som tiež 

voľakedy onehda dávala procedurálny návrh, o ktorom sa nehlasovalo ani, lebo som 

nedoručila návrhovej komisii. Takže som bola odkázaná na to, aby som sa dovzdelala. 

Dobre. Teraz chcem k tomu listu, ktorí spomínali tuto kolegovia od pána Šechného. 

No a my sme ale takýto list nedostali. To si pán Šechný možno vybral práve takých, 

ktorí o ňom v živote nepočuli a tí, ktorí ho poznajú, tak tým to neposlal, samozrejme. 

Ja len chcem povedať, že tiež nie som účastníkom konania Prima park II, to sú 

predovšetkým ľudia z okolia, takže veľa o tom neviem. Len, čo som zisťovala, viem, 

že tam sa koná takým zvláštnym spôsobom, že je to na prokuratúre, na súdoch, na 

odvolačky rôzne a hlavne je to a to možno pán starosta bude vedieť lepšie, prečo 

prerušil to konanie. Podľa mňa preto, teraz som hovorila s jednou z účastníčok, že dali 

požiadavku na zmenu záväzného stanoviska hlavného mesta a preto je prerušené to 

konanie. Takže ja by som poprosila potom druhýkrát aj pána Šechného, prípadne 

kolegov, ktorí od neho dostali list, nech si ho prečítam alebo opýtajte sa účastníkov 

konania a jednostranne by som sa nezastávala práve chudáka developera, ale 

chudákov občanov, ktorí musia vynaložiť všetko možné úsilie a teda aj ho 

vynakladajú, aby sa domohli svojho práva a preto vítam aj rozhodnutie starostu 

Mestskej časti Ružinov, že prerušil toto konanie, lebo čo je veľa, to je moc. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Ferák. 

 

Martin Ferák: Takže ja by som sa len vyjadril k tomuto návrhu kolegu Adamca. Ja ho, 

samozrejme, podporujem, je asi na mieste, aby som k tomu niečo povedal, pretože 

všetky tieto tri pozastavené uznesenia som predkladal ja. Boli pozastavené 

nepodpísaním pánom starostom Pekárom so zdôvodnením, že sú proti záujmu 

mestskej časti. V tom zdôvodnení, ku ktorému sčasti autorstva sa teda ako priznávam 

aj ja, je tak trošku obšírnejšie rozpísanie toho, že absolútne nerozumiem a som rád, že 

sedemnásti poslanci sa k tomu prikláňajú, že teda sme teda viacerí, ktorí nerozumejú, 

ako by pozastavenie týchto uznesení mohlo prospieť mestskej časti, respektíve ich 

nepodpísanie je odôvodnené tým, že sú proti záujmom, pretože pokiaľ hovoríme o tom 

odvolaní predstavenstva CULTUS-u, tak vzhľadom na to, na všetky tie faux pas, ktoré 

tu predstavenstvo na čele s pani Kozákovou malo za tieto roky, si myslím, že je jedine 

na prospech mestskej časti, aby sme tu mali nejaké iné transparentnejšie vedenie. Čo 

sa týkalo bodu B A1 Respect, ja teda si ctím aj kolegyňu Táňu, ale myslím si, že je 

absolútne naivné očakávať, že by niekto, kto nemá skutočný právny bič nad sebou, že 

by ho nútilo niečo pokračovať v plnení si zmluvného záväzku, že on niečo urobí 

z vlastnej vôle, to je tak detinsky naivné. Takže je naozaj podľa mňa treba začať 

kľudne aj od nuly a začať absolútne nanovo obstarávať, takže aby toto rozhodnutie 

vypovedať zmluvu s A1 Respectom bolo proti záujmom mestskej časti alebo ju 

poškodzovalo, tak to tiež nechápem kde, lebo ono niečo povedať, že je proti záujmom 

mestskej časti a nezdôvodniť ako, je bohužiaľ možnosť, ktorú máte, ale mne to 

absolútne príde také neférové, pretože treba povedať, ako by som tým poškodil 

mestskú časť, keby som podpísal takéto uznesenie zastupiteľstva. A v tom C-čku, kde 

sme sa odvolávali alebo v tom treťom uznesení, kde som navrhoval, aby teda ste sa 

zasadil všetkou možnou autoritou za to, aby boli bezodplatné nájmy priestorov alebo 

vôbec akcie, ktoré robia základné školy alebo vôbec školy a dôchodci v CULTUS-e, 

aby teda boli bezodplatné. Neviem dokonca, či to nie je tak aj v súlade so zmluvou 

o komplexnom nájme, ale to nechcem teraz rozvíjať. Takže ako môže byť proti 

záujmom mestskej časti a jej obyvateľstva, keby tieto veci boli naozaj pre týchto ľudí 

bezodplatné? Takže príde mi to skutočne ako niečo, čo ja neviem pochopiť, ako by 
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mohlo byť toto proti záujmom mestskej časti, či ak bude... ak sa k tomu dokážete 

vyjadriť aj tu, ja budem strašne rád. No a to, čo tam v podstate sedemnásti poslanci 

sme sa uzniesli na tom, že donekonečna toto menovať, že to je proti záujmu, že to je 

až na vyslovenie nedôvery, tak ja to plne chápem. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Možno jeden príklad. Vy lietate, tak milión eur stojí lietadlo a ja 

vám šesťstotisíc a prikážem vám, aby ste kúpili to lietadlo za jeden milión eur. 

Vysvetlím tento príklad. Keď ste znižovali prevádzkové, respektíve znižovali rozpočet 

na prevádzku CULTUS-u o dvestopäťdesiattisíc, tak ste boli upozornení, respektíve 

bolo zaslané aj dozornej rade aj všetkým poslancom kroky, ktoré musí urobiť vedenie 

CULTUS-u, aby minimalizovalo straty z prevádzky. Nie z kultúry, ale z prevádzky. 

Takže toto je také jednoduché vysvetlenie, že tam, kde nie sú peniaze, tak tie peniaze 

sa musia vyberať na vstupnom. Bol som so seniorkami, ktoré tam cvičia. Kedysi to 

bolo zadarmo, teraz majú nejaké symbolické, neviem presne koľko eur platia za 

priestory, kde cvičia. Takže nie je to tak, že by... bál som sa, že bude to vlna nevôle 

o tom, že niečo spoplatňuje CULTUS, ale naozaj, keď na prevádzku nie je 

dvestopäťdesiattisíc, tak tieto peniaze, aj keď viem, že to sa nedá asi na nájmoch, 

alebo na takýchto poplatkoch získať, ale niekde sa tieto peniaze musia hľadať. Pani 

poslankyňa Tomášková, nech sa páči. 

 

Tatiana Tomášková: Ďakujem za slovo. Dobre ste ma predbehli, pretože kolegovia, ak ste si 

všimli, my sme, áno, na prevádzkové náklady pri schvaľovaní rozpočtu zobrali a ja 

stále tvrdím, CULTUS hospodári s majetkom mestskej časti obyvateľov za jedno euro 

a jeho povinnosťou je v prvom rade si vygenerovať dobrým hospodárením, aby sme 

mu vlastne každý rok znižovali dotáciu. Nie, že teda úspešným berieme, ale práve ten 

úspešný má byť tak, že by sme u mali každý rok dávať menej peňazí. Práveže je 

úspešný a viac peňazí ostane na iné veci. No ale fakt, fajn. V tomto návrhu prvej 

zmeny rozpočtu tých dvestotisíc na prevádzkové náklady ide naspäť. Je 

odsúhlasených. Ak ste si všimli, tak dokonca je tam taká zaujímavá faktúra, že na 

prerobenie toaliet vo výške štyridsaťdvatisíc dvestošesťdesiatšesť. No ja neviem, že sa 

dopredu vie, že to bude stáť tých konečné dvestošesťdesiatšesť. Potom sú tam 

náklady, naozaj, na bežnú údržbu typu opráv, výmen a klimatizácie. Naspäť ide 

dvestotisíc. Takže vás prosím, potvrďme to uznesenie jednohlasne, lebo ide naspäť 

dvestotisíc na prevádzkové náklady a naozaj už vonkoncom nie je potrebné, aby 

CULTUS pýtal od seniorov aj jeden cent, aj od škôl jeden cent a vonkoncom od 

knižnice, keď tam robí veci, tak prenajíma si ešte aj knižky, stoly na tie knižky. To 

znamená, že v tomto zmene rozpočtu ide na prevádzkové náklady, žiadnu stratu pani 

riaditeľka nebude mať, hej? To znamená, že naozaj, pán starosta, služby verejnosti nie 

sú poškodením záujmov. Tí ľudia naozaj to mali doteraz zdarma...  

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Jasné, ak je to tak... Pardon, ak je to tak, tak má to logiku to, čo 

hovoríš... 

 

Tatiana Tomášková: Ja vás vyslovene žiadam a kolegov podporím, aby sme to podporili. 

Ale aj tak si stále myslím, naozaj si myslím, že aj to, čo sme tu mali spor k tej 

Bulharskej. Akože my tie za jedno euro dávame domy, sú štyri a tú Bulharskú sme 

neprenajali. Ale akože ako vyzerajú? Hej? No, tak akože ešte aj tú Bulharskú budeme 

financovať touto pani riaditeľkou, ktorá nie je schopná tak hospodáriť, aby sa 

znižovali dotácie? No však my jej len furt tie dotácie dávame. Takže som z toho dosť 

taká prekvapená, že vôbec takéto úvahy tu padajú. Ďakujem. 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Pán kontrolór, nech sa páči. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ja by som sa tiež rád  takou maličkým 

detailom zapojil do tejto diskusie Keď sme robili tú kontrolnú činnosť, tak sme videli, 

že je tam množstvo aktivít, ktoré poriada CULTUS, kde je vstupné nula, s ktorými má 

reálne náklady, pretože musí zaplatiť tých umelcov, zaplatiť elektrinu a neviem čo 

všetko, hej? musí mať tam, to ich stojí peniaze, tak na druhej strane má miestnosti, 

ktoré inak nie je schopné využiť ako na to tancovanie tých dôchodkýň alebo cvičenie, 

ktoré prakticky nestojí nič, lebo tie miestnosti by boli tak či tak vykurované, ale tam 

ideme znížiť... vyberať vstupné. Ale na druhej strane poriadame ix podujatí 

s umeleckou hodnotou zrejme takou vysokou, že nikto nie je ochotný za to zaplatiť 

akékoľvek vstupné? Tieto akcie sa mali obmedziť a nie cvičenie dôchodcov. 

Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa nehlási do bodu Rôzne? 

Končím bod Rôzne. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh 

uznesení tak, ako boli predkladané. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: To bol úmysel, aby sa vrátila Martina 

zatiaľ. Takže máme tu tri návrhy uznesení. Jeden k tomu poslednému máme 

procedurálny návrh. Takže prvý návrh uznesenia predniesol pán poslanec Vojtašovič. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada starostu, aby 

z každej obchodnej verejnej súťaže sa zverejňovala na webovom sídle Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov zápisnica z obchodnej verejnej súťaže vrátane ponúk 

jednotlivých uchádzačov. Pán starosta, dajte prosím o tomto hlasovať.  

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Vieme, 

o čom budeme hlasovať, pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme. 

 

Hlasovanie:  Za hlasovalo sedemnásť poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal, uznesenie 

k bodu číslo... toto uznesenie sme prijali. 

hlasovanie č. 38 

 za: 17  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 0  

  – uznesenie č. 644/XXXVIII/2018 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pokračujeme ďalším uznesením. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Druhý návrh uznesenia 

predložil pán poslanec Jusko, ktorý znie. Miestne zastupiteľstvo odporúča starostovi 

začať rokovania s Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, akciová 

spoločnosť, o možnosti využitia parkoviska Trhovisko Miletičova v prospech 

obyvateľov Ružinova, termín ihneď, zodpovedný starosta. Dajte prosím hlasovať 

o tomto návrhu uznesenia. 

 

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

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

nehlasoval. Uznesenie bolo prijaté. 
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hlasovanie č. 39 

 za: 13  proti: 0  zdržali sa: 4  nehlasovali: 1  

  – uznesenie č. 645/XXXVIII/2018 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Teraz tu máme návrh na 

od pána Adamca a respektíve aj ďalších poslancov, ktorý bol predložený, pričom má 

raz, dva, tri, štyri časti. Pani poslankyňa Tomášková navrhla, aby sa hlasovalo 

o každom z týchto... každej z týchto častí osobitne. Správne? Tak som to, dobre som 

pochopil? Dobre. To znamená, že časť A, respektíve časť prvá je Potvrdenie výkonu 

pozastaveného uznesenia číslo 607 z 24. apríla týkajúci sa CULTUS-u. Časť B, teda 

druhá časť je potvrdenie výkonu pozastaveného uznesenia 609 týkajúce sa rozviazania 

spolupráce so spoločnosťou A1 Respect... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ok. Tak ideme postupne. To znamená, že 

potvrdenie v prvom rade je to bod A, Potvrdenie výkonu pozastaveného uznesenia 607 

z 24. apríla, kde berieme na vedomie predloženú správu o výsledku kontroly 

efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov akciovej spoločnosti 

CULTUS Ružinov a.s. a za B. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov vzhľadom na závery výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti vynakladania 

finančných prostriedkov  a.s. CULTUS Ružinov vyzýva starostu Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov na podanie návrhu na odvolanie predstavenstva spoločnosti 

CULTUS Ružinov a.s. ako aj zrušenie pracovnoprávneho vzťahu riaditeľky 

spoločnosti CULTUS Ružinov a.s. Andrey Kozákovej. Termín do nasledujúceho 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Ak si dobre pamätám, pri tomto potvrdení 

pozastaveného uznesenia potrebujeme, aby sme to potvrdili troma pätinami všetkých 

poslancov. Pán predseda... či pán starosta, dajte prosím o tomto hlasovať. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Ešte pred 

hlasovaním dám prezentáciu. Pripravme sa na prezentáciu. Prezentujme sa. Pán 

poslanec Jusko, ak nebudete hlasovať, tak poprosím vytiahnuť kartu. Prezentujme sa. 

Je vás sedemnásť? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Osemnásť prítomných, takto, teraz je to. Lebo keď nestlačíš 

tlačítko, tak nie si zaprezentovaný. Osemnásť. Pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo dvanásť, proti traja, zdržali sa traja. Neprešlo. 

hlasovanie č. 40 

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

  – návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pokračujeme ďalej. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Druhá časť je potvrdenie 

výkonu pozastaveného uznesenia 609 z 24.04.2018, ktoré znie. Miestne zastupiteľstvo 

vyzýva Dušana Pekára starostu k rozviazaniu spolupráce so spoločnosťou A1 Respect 

a.s. a k bezodkladnému vypovedaniu všetkých zmlúv týkajúcich sa obstarávania 
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územného plánu zóny Štrkoveckého jazera, Bajkalská roh, Bajkalská – Drieňová, kde 

ako dodávateľ figuruje uvedená spoločnosť. Dôvodom je uznesenie komisie 

územného plánu a životného prostredia, ktorá opakovane konštatuje neseriózny 

a nekompetentný prístup spoločnosti A1 Respect a.s. k plneniu si zmluvných 

povinností, čím výrazne trpí obstarávanie územných plánov zón v kritických 

oblastiach mestskej časti.  Prístup pána Kaliského a jeho spoločnosti nás presvedčil, že 

využíva vágnosť zmluvného vzťahu na úkor záujmov mestskej časti Bratislava – 

Ružinov a jej obyvateľov. Dajte prosím hlasovať o tomto návrhu... tejto časti návrhu. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Na hlasovanie? Nebudeme 

prezentovať? Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo jedenásť poslancov, nikto nebol proti, siedmi sa zdržali. Nebolo 

schválené. 

hlasovanie č. 41 

 za: 11  proti: 0  zdržali sa: 7  nehlasovali: 0  

  – návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďalší návrh, respektíve ďalšia časť návrhu 

uznesenia je Potvrdenie výkonu pozastaveného uznesenia 610 z 24. apríla 2018, ktoré 

znie. Miestne zastupiteľstvo vyzýva Dušana Pekára starostu ako štatutára mestskej 

časti zastupujúceho jediného akcionára spoločnosti CULTUS Ružinov a.s., aby svojím 

konaním zamedzil spoplatňovaniu doposiaľ bezodplatných služieb pre seniorov, 

základné školy a materské školy. Vedenie školy CUTLSU Ružinov a.s. k uvedenému 

kroku pristúpilo v reakcii na zníženie rozpočtových prostriedkov na jej činnosť. 

Miestne zastupiteľstvo má za to, že uvedený necitlivý krok zo strany vedenia 

spoločnosti CULTUS Ružinov a.s. nemá reálnu šancu zvýšiť obchodné príjmy a tieto 

je potrebné navýšiť iným realistickejším spôsobom. Pán starosta, dajte prosím 

hlasovať o tomto uznesení. 

 

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

 

Hlasovanie: Za hlasovalo pätnásť poslancov, jeden bol proti, dvaja sa zdržali, uznesenie bolo 

schválené. 

hlasovanie č. 42 

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

  – uznesenie č. 646/XXXVIII/2018 

 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďalej poprosím. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne a posledná časť je za D, 

vyjadruje nedôveru Dušanovi Pekárovi, starostovi Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov. Pán starosta, dajte prosím o tomto hlasovať. 

 

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

 

Hlasovanie: Za hlasovalo trinásť poslancov, traja boli proti, dvaja sa zdržali. Uznesenie bolo 

schválené... 

 



105 

 

hlasovanie č. 43 

 za: 13  proti: 3  zdržali sa: 2  nehlasovali: 0  

  – uznesenie č. 647/XXXVIII/2018 

 

 

Neuvedený: Nebolo. To pätnásť treba... 

  

Dušan Pekár, starosta MČ: To netreba trojpätinová. Nadpolovičná väčšina... 

 

Neuvedený: Jáj, to nie je prelomenie veta... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďalšie, ak máme. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: To bolo posledné uznesenie, ktoré sme 

mali prijať, respektíve bolo predložené. Takže /nezrozumiteľné/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás o záverečnú prezentáciu.  

 Záverečná prezentácia: 17 

Želám pekný večer a poprosím tých, ktorí sa ospravedlnili z účasti na dnešnom 

rokovaní, aby boli ospravedlnení. 
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