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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z rokovania XXXIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 10. júla 2018 

 

 

Zasadnutie viedol : JUDr. Ing. Dušan Pekár – starosta 

 

Overovatelia : MVDr. Marián Gajdoš, Mgr. Petra Palenčárová 

  

Návrhová komisia:               Mgr. Igor Adamec, Mgr. Martin Ferák, Ing. Vladimír Sloboda   

 

Ospravedlnení:  Bc. Radovan Bajer, PaedDr. Mária Barancová, Ing. Peter 

Hrapko, Dr. Pavol Jusko, Mgr. Martin Lazík, Mgr. Martin 

Pener, Ing. Katarína Šimončičová, JUDr. Daniela Šurinová, Ing. 

Tatiana Tomášková, Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Peter 

Turlík, JUDr. Martin Vojtašovič  

 

 

Program 

 

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

 – uznesenie č. 648/XXXIX/2018 

2. Návrh stanoviska pre Ústavný súd Slovenskej republiky k “Návrhu na preskúmanie 

Rozhodnutia o uložení pokuty verejnému funkcionárovi“ podaného navrhovateľkou Ing. arch. 

Luciou Štasselovou 

Predkladá: starosta 

– uznesenie č. 649/XXXIX/2018 

3. Rôzne 

 

 

 

 

PREPIS 

 

z XXXIX.  zasadnutia MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 10.07.2018 

v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Dámy a páni, vítam vás na XXXIX. rokovaní Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Dovoľte, aby som osobitne privítal 
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pána Jána Redlera, riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava – 

Východ. Poprosím, aby sme ospravedlnili z neúčasti na rokovanie pánov poslancov 

Bajera, pani poslankyňu Barancovú, pána poslanca Hrapku, Lazíka, zástupcu Penera, 

pani poslankyňu Šimončičovú, Šurinovú, Tomáškovú, Štasselovú a pánov poslancov 

Turlíka a Vojtašoviča. Neskôr na rokovanie príde pán poslanec Patoprstý. Poprosím, 

dámy a páni o úvodnú prezentáciu. Ďakujem, zatiaľ je prezentovaných deväť 

prítomných poslancov, čiže konštatujem, že sme neuznášaniaschopní. Takže 

momentálne nás je trinásť prítomných, môžeme začať rokovanie. Konštatujem, že 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť pána 

zástupcu Gajdoša a pani poslankyňu Palenčárovú. Má niekto nejaký iný návrh? Nemá. 

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

nehlasoval. Overovateľmi zápisnice sú pán zástupca Gajdoš a pani poslankyňa 

Palenčárová. 

hlasovanie č. 1 

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

– uzn. č. 648/XXXIX/2018 

 

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

Feráka a Slobodu. Má niekto iný návrh? Nie. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

hlasovanie č. 2 

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

– uzn. č. 648/XXXIX/2018 

 

V návrhovej komisie sme si odhlasovali poslancov Adamca, Feráka a Slobodu. 

Poprosím, aby ste si spomedzi seba zvolili svojho predsedu, zaujali miesto, ktoré je 

vyhradené návrhovej komisii a oznámili nám meno predsedu návrhovej komisie. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: V pozvánke ste obdržali návrh programu dnešného 

zastupiteľstva. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme. 

 

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

nehlasovali.  

hlasovanie č. 3 

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

– uzn. č. 648/XXXIX/2018 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Teraz sa pýtam, či sú k návrhu programu doplnenia. Návrhy 

ďalších bodov. Nie sú. Nech sa páči, pán poslanec Adamec. 

 

Igor Adamec: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja len chcem oznámiť, že za predsedu 

sme si vybrali pána poslanca Slobodu. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. 
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Bod č. 2 

Návrh stanoviska pre Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci udelenia pokuty Ing. 

arch. Lucii Štasselovej 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo dva. Krátke úvodné slovo v mojom 

podaní potom otvorím diskusiu. Najskôr vysvetlím, prečo vlastne sme sa dnes zišli na 

rokovaní. 26. júna 2018 bol napísaný list z Ústavného súdu Slovenskej republiky na 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorý... v ktorom nás 

Ústavný súd požiadal o vyjadrenie sa, či upustíme od ústneho pojednávania v návrhu 

na preskúmanie rozhodnutia o uložení pokuty verejnému funkcionárovi Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov. Máme sa vyjadriť do desiatich dní. Keďže desať dní od 

doručenia listu bude tento týždeň vo štvrtok, tak som požiadal komisiu na ochranu 

verejných... Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov miestneho zastupiteľstva, aby prerokovala list Ústavného súdu a vlastne 

dnes v predloženom materiáli sa môžete dočítať aj vyjadrenie komisie. Toľko úvodné 

slovo, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Sloboda, nech sa páči. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže materiál ste asi 

dostali všetci. Niektorí ste ho aj čítali podrobnejšie. Dostali sme, samozrejme, výzvu 

z Ústavného súdu k materiálu, ktorý sme riešili, či už na zastupiteľstve, ale aj 

v komisii. Komisia, bohužiaľ, nebola uznášaniaschopná, takže sme mohli prijať len 

stanovisko, ktoré môžeme prijať aj vtedy, keď nie je nadpolovičná väčšina členov 

prítomných. Preto máte ho aj priložené k tomu materiálu. Pani Štasselová sa voči 

pokute, ktorú sme jej udelili, odvolala. Jednotlivé body, ktoré uviedla vo svojom 

návrhu na preskúmanie nášho rozhodnutia som sa pokúsil s kolegami 

spripomienkovať, ktorí sme boli na komisii tak, ako to máte aj v tom návrhu 

stanoviska. Takže išli sme naozaj bod po bode. Čo sa týka lehoty, lehota tam vôbec 

nemá dôvod prečo byť namietaná, pretože tá lehota, už aj Ústavný súd o tom rozhodol, 

že šesťdesiat dní, keď sa nedodrží, nič sa nedeje, ideme ďalej. Čo sa týka procesu, 

respektíve toho, že to rozhodnutie podpísal pán Bajer, my sme si to stanovili 

uznesením ako zastupiteľstvo. To znamená, že to jeden poslanec spomedzi nás, to 

znamená, že nie je dôvod, aby bolo... to bolo neplatné rozhodnutie. A tie ostatné veci 

sú menej podstatné, ale to si kľudne, kto chce, tak môže prečítať v tom... v tých 

jednotlivých bodoch v dôvodovej správe. Poprosím vás, len keby ste podporili ten 

návrh. Následne by sme zaslali stanovisko podpísané Ústavnému súdu a ten sa potom 

ďalej vyjadrí v tom svojom konaní, že či teda bude... potvrdí naše rozhodnutie alebo 

nie. Ďakujem pekne. 

 

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

 

Patrik Guldan: Ďakujem pekne. Ja som nerozumel celkom dobre. Bolo konštatované pánom 

poslancom Slobodom, že komisia nebola uznášaniaschopná? 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Faktickou, pán poslanec... 

 

Patrik Guldan: To je jedna vec a potom druhú vec k tejto veci by som chcel predniesť. Už sa 

v tomto volebnom období stalo, že niekto z poslancov alebo poslankýň nedodržali 

termín na odovzdanie majetkového priznania. My sme vtedy vo veci konali a urobili 

sme v podstate rovnaký postup, vykonali sme taký istý postup ako teraz, ako tento rok. 
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Budeme tento náš postoj meniť? Alebo či je rozumné takýto postoj v rovnakej veci 

meniť, to by som chcel vedieť. 

 

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

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Náš postoj len 

potvrdzujeme, takže tam nič nemeníme. A druhá vec je, áno, rokovací poriadok 

komisie je daný tak, že v prípade, že nie sme uznášaniaschopní, tak môžeme prijímať 

len stanoviská, ale žiadne uznesenia. To znamená, že v podstate rozhodujeme len 

nadpolovičnou väčšinou prítomných  hlasov bez ohľadu na to, že či je nadpolovičná 

väčšina prítomných poslancov. Ale v princípe toto je úplne jedno, pretože to je len 

odporúčacie stanovisko nejakej komisie. Orgánom, ktorý v tejto veci koná, je miestne 

zastupiteľstvo a to sme my tu. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Drozd. 

 

Slavomír Drozd: Ďakujem. Ja iba k tej výške pokute a tie pokuty si nevymýšľame my tu ako 

v zastupiteľstve ako poslanci a nedávame tie pokuty, či sa nám niekto páči, nepáči 

alebo či je kolega z klubu alebo nie. Tie pokuty sú dané zákonom a ten, kto poruší 

zákon a nepodá majetkové priznanie načas, musí si byť vedomý toho, že s takouto 

pokutou musí rátať. Ja si nemyslím, že by tu bolo na mieste nejaká falošná kolegialita 

a vzájomné si odpúšťanie pokút. Ja si myslím, že aj kolegyňa Štasselová mala 

možnosť vyjadriť sa na zastupiteľstve, kde tento bod bol prerokovaný. Takisto dnes 

mala možnosť reagovať, ale myslím, že tu neni. Čiže aj to je postoj nejaký. Takže ja si 

myslím, že nejaké zbytočné naťahovanie tohto času nie je na mieste. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie, končím diskusiu. Len na 

teda upresnenie záverečné slovo. Nejde tu o zmenu stanoviska, ako sa pýtal pán 

poslanec Guldan. Ale ide tu o odpoveď, či upúšťame od ústneho pojednávania na 

Ústavnom súde. Nikto sa nehlási ďalší do diskusie, tak ako som ukončil diskusiu. 

Poprosím predsedu Návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k tomuto 

bodu. 

 

Vladimír Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia, keďže 

neboli prednesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, tak návrh uznesenia je 

presne v tom znení, ako ste obdržali. To znamená, že miestne zastupiteľstvo za A, 

súhlasí s upustením od ústneho pojednávania, za B, schvaľuje k prijatému návrhu 

stanovisko, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu. Za C, poveruje inžiniera 

Vladimíra Slobodu, podpredsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva zaslaním súhlasu 

s upustením od ústneho pojednávania a stanoviska k prijatému návrhu. Za D, žiada 

starostu, aby Ústavnému súdu bola zaslaná spisová dokumentácia súvisiaca 

s návrhom. 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 trinásť poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie 

k tomuto bodu sme schválili. 
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hlasovanie č. 4 

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

– uzn. č. 649/XXXIX/2018 

 

 

Bod 

Rôzne 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Prejdeme k poslednému bodu – Rôzne. Nech sa páči. Má niekto 

niečo do bodu Rôzne? Pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek: Ďakujem, pán starosta. Ja by som rád tu prítomný poslancom a samozrejme 

všetkým, ktorí sú v tejto miestnosti znova prešiel prezentáciu detského ihriska na 

Líščích Nivách, respektíve na Palkovičovej. Poprosím technikov, keby mi spustili tú 

prezentáciu. Názov vidíte. Dobudovanie detského ihriska Starý Ružinov – 

Palkovičova. Aby som vysvetlil, prečo dávam túto prezentáciu. Je to doplnenie vlastne 

toho, čo ste odprezentovali pani vedúcou inžinierkou /nezrozumiteľné/ a pánom 

starostom na minulom zastupiteľstve. Nesúhlasil som s tým, preto som si dovolil 

komplexne urobiť prezentáciu. Poprosím druhú stranu. Tu vidíte pôvodnú maketu, 

ktorá vznikla v roku 2012. Tam máte po pravej strane schodisko a rez budovy centra 

služieb a potom dosť nejasne kruhové detské ihrisko. Táto maketa predovšetkým bola 

schválená a navrhnutá. Preto som hovoril, že ide o dielo architekta a sochára. 

Poprosím ďalej. Cieľom tejto prezentácie je doplniť vybudované stanovištia na 

detskom ihrisku a funkčné hracie prvky za účelom dosiahnutia pôvodnej funkčnosti 

ihriska z rokov 2000-2012. Poprosím ďalej. Takto to vyzeralo teda v roku 2000, kedy 

bolo postavené a realizované toto detské ihrisko. Vidíte tam iba časť toho ihriska. Vo 

vnútrobloku Palkoviča – Líščie Nivy a v susedstve je okrskové centrum služieb. 

Ďalšiu stranu poprosím. Vidíte bližší náhľad. Ešte ďalšiu stranu. Poprosím posunúť 

obrázok. Dobre, nevadí, skúsime sa posunúť ďalej. Dobre. Už ste to prešli. Späť 

o jedno dozadu, výborne. Toto je to detské ihrisko. Tu sú, prosím vás pekne, po 

obvode na stanovištiach funkčné prvky ihriska. Prvé je kolotoč. Poprosím druhý. 

Druhé je trampolína, tretia je lanová sieť. Poprosím ďalší obraz.  Ďalší obraz 

poprosím, ďakujem. Funkčné prvky. Vertikálny rebrík, horizontálny rebrík, pohyblivý 

mostík. Ďalšiu stranu. Teraz vidíte v podstate vybehla tam naviac, ešte tretí obrázok 

tam chýba, detská šmykľavka, posilňovacie prvky ako hrazda, laná a kladivo. No, toto 

máte obrázok, o ktorom hovoril pán starosta, že toto nám urobila developerská 

spoločnosť, ktorá stavala, dá sa povedať, Jégeho alej. Vidíte záber, že tie stanovištia sú 

prázdne po obvode a fakticky toto, čo tam dala za pätnásťtisíc... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Čas... 

 

Jozef Matúšek: No, ale pán starosta, ja nemôžem za to, že tam technici trošku stratili. Ja už 

potrebujem ukázať ešte ďalší obrázok. Tu vidíte stanovištia, ktoré treba doplniť 

a ďalší obrázok máte ešte funkčný prvok a pôvodné ihrisko a aktuálny stav. Tam 

chýba dvanásť hracích, dá sa povedať vecí. Ďalej je tam výstavba hojdačky, v akom 

stave to RPVS-ka robila, zničila dve tie stanovištia a záver? Funkčnosť ihriska 

zredukovaná o sedemdesiatpäť percent. Celodenné využitie zredukované na 

krátkodobé a zmena využitia pre vekové kategórie z dvoch až pätnásť rokov na dva až 

štyri roky. A požadovaná náprava? Dobudovanie funkčnosti ihriska minimálne na 

pôvodnú úroveň z rokov 2000-2012. Dovoľujem, ďakujem za tú prezentáciu. Ja si 
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dovoľujem v tejto súvislosti navrhnúť uznesenie, ktoré vám v rýchlosti prečítam. 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie prezentáciu detského ihriska Líščie Nivy, 

ďalej ihrisko a žiada starostu doktora magistra Dušana Pekára a prednostu inžiniera 

Ignáca Olexíka o nasledovné. Po prvé. Doplniť vybudované stanovištia na ihrisku 

a hracie prvky za účelom dosiahnutia funkčnosti ihriska z rokov 2000 až 2012, to 

znamená, pre mládež do osemnásť rokov. Za A. Polotoč... pardon, kolotoč, 

trampolína, lanová sieť, vertikálny rebrík, horizontálny rebrík, pohyblivý mostík dve 

detské šmykľavky, posilovacie prvky, hrazda, lano, kladina s možnosťou rozšírenia 

podľa trendových požiadaviek občanov. Odprezentovať návrh na doplnenie detského 

ihriska pre občanov sídliska, už dočítam len tie dve veci, máme čas... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pán poslanec, prerušujem ťa, lebo ty si teraz... 

 

Jozef Matúšek: Dočítam to... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ty si dal teraz návrh uznesenia, ale podľa rokovacieho poriadku 

si mal v bode Rôzne predložiť materiál alebo návrh uznesenia, ktorý nebol zaradený 

do programu ako riadny bod rokovania. Predložený materiál musí spĺňať náležitosti 

článku šesť, bod tri až päť tohto rokovacieho poriadku. Máš návrh tak, aby si ho 

mohol predložiť všetkým poslancom? 

 

Jozef Matúšek: Nemám také možnosti ako vy, pán starosta... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Takže porušujeme rokovací poriadok... 

 

Jozef Matúšek: Aby som poveril pracovníčku organizačného a poslal ju rozmnožiť a mali 

sme tu pätnásťminútovú prestávku ako minule a poslanci to dostali. Ja si myslím, že 

toto je dosť závažná vec a chcem prečítať... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pán poslanec, poprosím ťa. Minule mi nebolo dovolené 

predniesť návrh zmeny uznesenia, takže teraz tiež porušuješ rokovací poriadok 

a nedovolím, aby si ty teraz ešte dával úlohy zamestnancom úradu. Tak ako hovorí 

rokovací poriadok, tento materiál nebol predložený. To, že sme si tu pozreli 

prezentáciu, to je veľmi málo na to, aby spĺňala táto prezentácia rokovací poriadok. 

 

Jozef Matúšek: Ja si myslím, že rozdiel medzi starostom a poslancom je veľký, ale vy ste to 

urobil minulý mesiac. A dal ste pokyn pracovníčke, aby rozmnožila materiál, pretože 

to isté, čo tvrdíte, tvrdil aj niekto a myslím poslankyňa Šimončičová... 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Pán poslanec, nechcem sa s vami sporiť. Ale ak ste si všimli, tak 

ten materiál bol rozmnožený, len ho zamestnanci rozniesli, keď som ja dával tento 

pozmeňujúci návrh. Máme niekto niečo do bodu Rôzne v zmysle rokovacieho 

poriadku? Nemáme. Pán predseda komisie, nebol žiaden návrh uznesenia? Nebol. 

Faktickou pán poslanec Alscher. 

 

Tomáš Alscher: Ďakujem, ja som chcel len reagovať na kolegu Matúšeka, pretože tento 

zámer sa vlastne týka aj mňa, keďže som obyvateľom Starého Ružinova, že Jozef, 

mrzí ma to, že si mi to nepovedal dopredu, lebo som ti to mohol materiálne 

zabezpečiť. Takže poprosím kolegov, ktorí si pamätajú tú prezentáciu, že tento bod 
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zaradíme určite do najbližšie rokovania zastupiteľstva ako bod riadny, s tým, že ja 

pomôžem ti s tou praktickou časťou. Ďakujem. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto nie je prihlásený do bodu 

Rôzne, končím rokovanie miestneho zastupiteľstva, poprosím o záverečnú prezentáciu 

a ďakujem veľmi pekne za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

MVDr. Marián Gajdoš, v. r. ................................................. 

 

 

 

                              Mgr. Petra Palenčárová, v. r. ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Ignác Olexík, PhD., v. r.                          JUDr. Ing. Dušan Pekár, v. r.                                  

      prednosta                                            starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za referát organizačný a správy registratúry: 

Ing. Alena Buzášová, v.r. 


