
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 

Program rokovania XXII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov konaného dňa 29.10. 2013 

 
 

 1.  Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
      - uznesenie č. 367/XXII/2013 
 2.  Trasovanie  ropovodu  Schwechat - Bratislava  cez  územie  v  Mestskej časti Bratislava -  
      Ružinov 
      Predkladá: prednostka 
      - uznesenie č. 368/XXII/2013 
 3.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach materských škôl 
      v    zriaďovateľskej    pôsobnosti   mestskej   časti   Bratislava - Ružinov   za  školský  rok  
      2012/2013 
      Predkladajú: riaditeľky MŠ  
      - uznesenie č. 369/XXII/2013 
4.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach  základných škôl 
      v    zriaďovateľskej  pôsobnosti   mestskej   časti   Bratislava - Ružinov   za   školský   rok  
      2012/2013 
      Predkladajú: riaditeľky a riaditelia ZŠ  
      - uznesenie č. 370/XXII/2013 
5.   Návrh Návrh Dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
      Predkladá: starosta 
      - uznesenie č. 371/XXII/2013 
6.   Stanovisko   MZ   k   návrhu   dodatku   Štatútu   hlavného  mesta  SR  Bratislavy - deľba 
      pôsobností v oblasti pozemných komunikácií 
      Predkladá: starosta 
      - uznesenie č. 372/XXII/2013 
7.   Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa určuje 
      lehota na prijatie rozhodnutia primátora hlavného mesta vo veciach uvedených v č. 9 
      ods. 6 písm. f) tohto štatútu 
      Predkladá: starosta 
      - uznesenie č. 373/XXII/2013 
 8.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov  č. …../2013 
      zo dňa 29. októbra 2013,  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
      Bratislava - Ružinov  č. 25/2012  zo dňa 11. decembra 2012 o určení  školských obvodov 
      Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov 
      Predkladá: starosta 
      - uznesenie č. 374/XXII/2013 
 9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2013 
      zo dňa 29. októbra 2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 zo dňa 
      08. 11. 2011 o úprave podmienok predaja,  podávania a požívania alkoholických nápojov 
      na  verejne  prístupných miestach na území  Mestskej časti  Bratislava - Ružinov, v znení 
      zmien  a  doplnení vykonaných všeobecne záväzným  nariadením č. 16/2012 a všeobecne 
      záväzným nariadením č. 27/2013 
      Predkladá: starosta  
      - uznesenie č. 375/XXII/2013 
 



10.  Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013 
       Predkladá: starosta 
       - uznesenie č. 376/XXII/2013 
11.  Správa zrevitalizovaných športových areálov 
       Predkladá: prednostka 
       - uznesenie č. 377/XXII/2013 
12.  Návrh  na   vyhlásenie  obchodnej  verejnej   súťaže  na  uzatvorenie  zmluvy  o  nájme 
       nebytového  priestoru - Prenájom  nebytového  priestoru  v  objekte   Miestneho  úradu 
       mestskej  časti   Bratislava - Ružinov,  na  Mierovej ul.  č. 21  v  Bratislave,  v  časti  A, 
       o výmere 70 m2 ,  parcelné  číslo  805/2,  zapísanej  na  LV č. 3841, k. ú. Ružinov, obec 
       Bratislava - mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 
       Predkladá: prednostka 
       - uznesenie č. 378/XXII/2013 
13.  Návrh na voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na funkčné obdobie 2014 - 
       2017 
       Predkladá: starosta 
       - uznesenie č. 379/XXII/2013   
14.  Správa o  výsledku  kontroly výkonu  akcionárskych  práv  a  nakladania  s  prenajatým  
       majetkom MČ Bratislava - Ružinov v RP VPS, a. s. Mlynské luhy 9, 821 05  Bratislava 
       Predkladá: miestny kontrolór 
       - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
15.  Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
       Predkladá: prednostka 
       - uznesenie č. 380/XXII/2013 
16.  Interpelácie 
17.  Rôzne  
       a) Zadávanie prác pre RP VPS, a. s. 
           Predkladá: E. Ižová, poslankyňa                                                       
           - uznesenie č. 381/XXII/2013    
       b) Obmedzenie vjazdu motorových vozidiel do okolia OD Budúcnosť   
           Predkladá: E. Ižová, poslankyňa                                                       
           - uznesenie č. 382/XXII/2013    
       c) Zabezpečenie vypracovania správ o činnosti ZŠ a MŠ za školský rok 2012/2013   
           Predkladá: T. Tomášková, poslankyňa                                                       
           - uznesenie č. 383/XXII/2013    
       d) Zabezpečenie vypracovania dohody s HB  Reavis,a. s. o revitalizáci športového  
           areálu ZŠ Kulíškova 8  
           Predkladá: T. Tomášková, poslankyňa                                                       
           - uznesenie č. 384/XXII/2013    
       e) Návrh  zadania   na   spracovanie   ÚPZ   Trnavská cesta - M. Hella - Radarová - 
           V. Clementisa  
           Predkladá: P. Hrapko, poslanec                                                       
           - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia    
       f) Vykonanie kontroly hospodárenia v TVR a RE, s. r. o.  
           Predkladá: D. Šurinová, P. Šmilňák, poslankyňa a poslanec                                                       
           - uznesenie č. 385/XXII/2013 
       g) Náklady spojené s riešením umiestnenia ZUŠ Exnárova v priestoroch ZŠ Borodáčova  
            Predkladá: J. Buocik, zástupca starostu                                                       
            - uznesenie č. 386/XXII/2013 
 



       h) Náklady spojené s rekonštrukciou priestorov v MŠ Chlumeckého 12  
            Predkladá: J. Buocik, zástupca starostu                                                       
            - uznesenie č. 387/XXII/2013 
 
    
 
 
Informatívne materiály: 
 
1.  Informácia  o dodržiavaní zákona  č. 25/2006  Z. z.  O verejnom  obstarávaní  a  o  zmene 
     a  doplnení  niektorých  zákonov  a  VZN č. 13/2012  Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
     o zásadách hospodárenia s majetkom za I. polrok 2013 
     Predkladajú: riaditelia organizácií 
2.  Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2013 v jednotlivých 
     organizáciách zriadených MZ  
     Predkladajú: riaditelia organizácií 
3.  Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov 
     zón MČ Bratislava - Ružinov 
     Predkladá: prednostka 
4.  Informácia o realizácii rekonštrukcie parku A. Hlinku 
     Predkladá: prednostka  
5.  Informatívna správa o činnosti MR  
     Predkladá: prednostka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i a 
 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

zo dňa 29. 10. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           367/XXII/2013, 368/XXII/2013, 369/XXII/2013, 370/XXII/2013, 371/XXII/2013, 
           372/XXII/2013, 373/XXII/2013, 374/XXII/2013, 375/XXII/2013, 376/XXII/2013, 

     377/XXII/2013, 378/XXII/2013, 379/XXII/2013, 380/XXII/2013, 381/XXII/2013, 
     382/XXII/2013, 383/XXII/2013, 384/XXII/2013, 385/XXII/2013, 386/XXII/2013,  

     387/XXII/2013 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
                                                  Uznesenie  č. 367/XXII/2013         

 zo dňa 29. 10. 2013 
 
 
1.   Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
A.                                                                   v o l í 
 
 
1. overovateľov záznamu                1.  Katarína Otčenášová 
                                                          
                                                           2.  Martin Pener 
 
 
2. návrhovú komisiu   1.  Mária Barancová 
                                                         
                                                           2.  Vladimír Ferjenčík 
                                                         
                                                           3.  Daniela Šurinová 
 
 
 
B.                                                            s c h v a ľ u j e 
   
 
- doplnenie pôvodného programu za bod 12 o bod 13 „ Návrh na voľbu prísediacich 
   na Okresnom súde Bratislava II na funkčné obdobie 2014 - 2017“  
 
  
 
 
                   
                                                                                                 
                                                                                   
 
                                                                                                           Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                   starosta        
 
 
 
 
                                                                                                  



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie č.  368/XXII/2013          
zo dňa 29. 10.  2013 

 
 
2.  Trasovanie    ropovodu    Schwechat - Bratislava    cez    územie    v   Mestskej    časti 
     Bratislava - Ružinov 
  
       

 
Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 
 
 
                                                                                  
                                                                                                                                                    
                                                                                                      
                                                n e s ú h l a s í  
 
 
s  trasovaním  ropovodu  Bratislava - Schwechat  cez  územie  Mestskej  časti  Bratislava - 
Ružinov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                      starosta        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                  Uznesenie  č. 369/XXII/2013    
zo dňa 29. 10. 2013  

 
 
3.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach materských  
      škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej  časti Bratislava - Ružinov  za školský 
      rok   2012/2013 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 

 
 
A.                                                           s c h v a ľ u j e 
 
 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2012/2013, 
a to: a)  Materská škola, Bancíkovej 2, 
        b)  Materská škola, Medzilaborecká 4, 
        c)  Materská škola, Miletičova 37, 
        d)  Materská škola, Piesočná 2, 

e) Materská škola, Prešovská 28, 
f) Materská škola, Pivonková 9, 
g) Materská škola, Stálicová 2, 
h) Materská škola, Šťastná 26, 
i) Materská škola, Velehradská 24 

 
 
B.                                                               u k l a d á 
 
riaditeľkám MŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov 
zverejniť správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej 
školy na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy najneskôr do 31. 12. 2013. 
 
                                                                                                                                 T: v texte 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                     starosta        
 
 



 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č. 370/XXII/2013        
zo dňa  29. 10. 2013 

      
 
4.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných  
     škôl v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej časti Bratislava - Ružinov  za  školský      
     rok   2012/2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                       s c h v a ľ u j e 
 
 
správu o  výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej  výsledkoch  a podmienkach  základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok  2012/2013, 
a to: 
a) Základnej školy, Borodáčova 2, 
b) Základnej školy, Drieňová 16, 
c) Základnej školy, Kulíškova 8, 
d) Základnej školy, Medzilaborecká 11, 
e) Základnej školy, Mierová 46, 
f) Základnej školy, Nevädzová 2, 
g) Základnej školy, Ostredková 14, 
h) Základnej školy, Ružová dolina 29, 
i)  Základnej školy, Vrútocká 58. 
 
 
B.                                                            u k l a d á 
 
riaditeľom ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov 
zverejniť správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej 
školy na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy najneskôr do 31. 12. 2013. 
                                                                           
                                                                                                                               T: v texte 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                     starosta        
 
 



                                                                            
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
                                                   Uznesenie  č. 371/XXII/2013         

 zo dňa 29. 10.  2013 
 
 

5.   Návrh Návrh Dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                               n e s ú h l a s í    
 
 
s predloženým Návrhom dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy  
 
 
B.                                                                 u k l a d á 
  
 
Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
zaslať písomné stanovisko MZ MČ Bratislava - Ružinov hl. mestu SR Bratislave   
 
 
                                                                                             T: ihneď po podpise starostom 
 

 
 
                                                           
 
 
 
                                                                      
 
                                                                                                          Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                  starosta 
                                                                                                             
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č.  372/XXII/2013         
 zo dňa 29. 10. 2013 

 
 
 
6.   Stanovisko MZ  k  návrhu dodatku  Štatútu hlavného  mesta  SR  Bratislavy - deľba 
      pôsobností v oblasti pozemných komunikácií 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
                                                              
 
A.                                                   n e s ú h l a s í 
 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - deľba pôsobností v oblasti 
pozemných komunikácií, ktorým sa dopĺňajú  čl. 73 a 74 a mení a dopĺňa  čl. 91 štatútu. 
 
 
 
B.                                                  o d p o r ú č a 
 
Dušanovi Pekárovi, starostovi 
zaslať  stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov  primátorovi 
hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
                                                                                               T: ihneď po podpise uznesenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                  starosta 
 
 
 
 
 
 



 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č. 373/XXII/2013 
zo dňa 29. 10. 2013 

 
 
7.   Návrh  dodatku  Štatútu  hlavného mesta  Slovenskej republiky  Bratislavy,  ktorým  
      sa  určuje  lehota  na  prijatie  rozhodnutia   primátora  hlavného  mesta  vo  veciach 
      uvedených v č. 9 ods. 6 písm. f) tohto štatútu 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 A                              s ú h l a s í 
 
s dodatkom štatútu hlavného mesta v čl. 9   
 
 
 
 
B                        o d p o r ú č a 
 
 
Dušanovi Pekárovi, starostovi 
zaslať  súhlasné  stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 
 
                   T:  ihneď po podpise uznesenia 
 
                                                            
                                                                                                                                                                              
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                   starosta 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                  Uznesenie  č. 374/XXII/2013          
zo dňa 29.10. 2013 

 
8.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti   Bratislava - Ružinov  
     č. … /2013   zo  dňa   29. októbra  2013,  ktorým  sa  dopĺňa Všeobecne  záväzné  
     nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov  č. 25/2012  zo  dňa 11. decembra  
     2012 o určení školských obvodov Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  
     mestskej  časti Bratislava - Ružinov 
      
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                        s c h v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Ružinov č.  32/2013   zo   dňa  
29. októbra   2013,  ktorým   sa  dopĺňa  Všeobecne  záväzné   nariadenie  mestskej  časti  
Bratislava - Ružinov č.  25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o  určení školských obvodov  
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
B.                                                           u k l a d á    

 
Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
 
1.  vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Ružinov č.  32/2013  
     zo dňa 29. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  
     Bratislava - Ružinov č.  25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov  
     základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava - Ružinov 
                                                                                                                       
                                                                                                                          T: 29.10. 2013 
 
2.  zverejniť spôsobom mestskej časti obvyklým  
                                                                                             T:  ihneď po podpise starostom 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                   starosta 
 
 
 
 



 
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
                                             
                                                   Uznesenie  č. 375/XXII/2013         

zo dňa 29. 10. 2013 
 
9.  Návrh   Všeobecne   záväzného   nariadenia  mestskej   časti   Bratislava - Ružinov 
     č. ...  /2013 zo dňa 29. októbra 2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie  
     č. 6/2011 zo dňa  08. 11. 2011 o úprave podmienok predaja,  podávania a požívania 
     alkoholických nápojov na  verejne  prístupných miestach  na území  Mestskej časti   
     Bratislava - Ružinov, v znení  zmien  a  doplnení vykonaných Všeobecne záväzným     
     nariadením č. 16/2012 a Všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
                                                      

A.                                                              s c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2013 , zo dňa 29.10. 2013, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 6/2011 zo dňa 8.11.2011 o úprave podmienok predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov, v znení zmien a  doplnení vykonaných Všeobecne záväzným  
nariadením č. 16/2012 a Všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013 

 

B.                                                                    u k l a d á 

 

Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 

1. vyhlásiť všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2013, zo dňa 29.10.2013, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 zo dňa 8.11.2011 o úprave podmienok predaja, 
podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne 
záväzným nariadením č. 16/2012 a všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013 

 

2.  zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým 

   T. ihneď po podpise starostom 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Dušan Pekár, v. r.                                        
                                                                                                                    starosta 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                  Uznesenie  č. 376/XXII/2013       
zo dňa 29. 10.  2013 

 
 
10.  Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 

A.                                                               s c h v a ľ u j e 
 
4. zmenu rozpočtu Mestskej časti  Bratislava - Ružinov na rok 2013 podľa predloženého  
materiálu v celkovej výške 
 
 

  Schvál rozp. Upravený rozpočet  4. zmena rozpočtu  

  2 013 2013 2013 

PRÍJMY SPOLU  24 515 326 26 344 887 26 463 290

Bežné príjmy 22 986 346 24 779 075 25 058 813

Kapitálové príjmy 436 600 459 400 346 005

Príjmové finančné operácie 1 092 380 1 106 412 1 058 472

    

    
  Schvál rozp. Upravený rozpočet  4. zmena rozpočtu  

  2 013 2013 2013 

VÝDAVKY  SPOLU  24 515 326 26 344 887 26 463 290

Bežné výdavky 22 205 872 23 795 433 23 888 446

Kapitálové výdavky 2 093 874 2 333 874                        2 359 264

Výdavkové finančné operácie 215 580 215 580 215 580

 
  

B.                                                                 u k l a d á 
 
Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ  
1.  rozpísať rozpočet v zmysle uznesenia MZ 
                                                                                                                           T: ihneď 

 
 2.  zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.  

                                                                                                             T: 31. 12.  2013 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                     starosta      
 



 
                      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
                                                  Uznesenie  č. 377/XXII/2013        

zo dňa 29. 10. 2013 
 
11.  Správa zrevitalizovaných športových areálov 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 

A.                                                  b e r i e    n a    v e d o m i e  

predložený materiál  

B.                                                             s c h v a ľ u j e 

spoluprácu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, základnej školy, v ktorej areáli sa nachádza 
zrevitalizovaný športový areál  a Ružinovského športového klubu pri zabezpečení správy a 
údržby zrevitalizovaného športového areálu základnej školy, a to na základe zmluvy, ktorej 
podstatné náležitosti budú nasledovné: 

Predmet zmluvy: spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení správy a údržby 
zrevitalizovaného športového areálu základnej školy 

Doba trvania zmluvy: doba neurčitá 

Prevádzkový poriadok: text tvorí prílohu č. 1 zmluvy a prílohu č. 2 tohto uznesenia         
                           

C.                                                                   u k l a d á 

Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ  

zabezpečiť vypracovanie a podpis zmluvy o spolupráci Mestskej časti Bratislava - Ružinov, 
základnej školy, v ktorej areáli sa nachádza zrevitalizovaný športový areál  a Ružinovského 
športového klubu pri zabezpečení správy a údržby zrevitalizovaného športového areálu 
základnej školy, a to za podmienok schválených miestnym zastupiteľstvom 

         T:  ihneď po zrevitalizovaní areálu 

                                                             
 
 
 
 
 
                                                                                                        Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                 starosta     



Príloha č. 1 
 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

PRI ÚDRŽBE A PREVÁDZKOVANÍ ŠPORTOVÉHO AREÁLU 

 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

(ďalej len "Zmluva") uzavretá medzi nasledovnými stranami: 

 

 

 

 

Účastník 1:   Mestská časť Bratislava - Ružinov 

Sídlo:    Mierová 21, 827 05  Bratislava  

Štatutárny orgán:  Dušan Pekár, starosta  

Bankové spojenie:  VÚB a.s., Bratislava   

Číslo účtu:   4029062/0200                                                                                     

IČO:    00 603 155 

DIČ:    2020699516 

 

    (ďalej len "Mestská časť") 

 

 

Účastník 2:   Ružinovský športový klub 

Sídlo:    Mierová 21, 827 05  Bratislava  

Štatutárny orgán:  Katarína Felcánová, riaditeľka 

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:     

IČO:     

DIČ:     

      

(ďalej len "RŠK") 

 

 

Účastník 3:     

Štatutárny orgán:   

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:     

IČO:     

DIČ:     

 

(ďalej len "Základná škola") 

 

      

 



Preambula 

1. Mestská časť je územnou samosprávnou jednotkou, ktorej právne postavenie upravuje zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a Štatút hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V rámci svojej činnosti zabezpečuje na úrovni 
samosprávy podporu a rozvoj mládežníckeho športu ako i starostlivosť o budovy,  v ktorých 
sídlia školy a školské zariadenia, pričom súčasťou škôl sú i vonkajšie priestory slúžiace pre 
potreby výučby a športovej činnosti. Mestská časť zabezpečila revitalizáciu športového areálu 
špecifikovaného v článku I tejto zmluvy, čo bola z jej pohľadu prvotná investícia.  

2. RŠK je rozpočtová organizácia zriadená Mestskou časťou a jej hlavnou úlohou je napomáhať 
rozvoju telovýchovy a športu medzi obyvateľmi v kat. území Mestskej časti a vytvárať 
podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie 
zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti. Okrem iného zabezpečuje i prevádzkovanie zverených 
športových areálov. 

3. Základná škola je samostatnou právnickou osobou, rozpočtovou organizáciou zriadenou 
Mestskou časťou, ktorej úlohou je najmä zabezpečovať vzdelávanie detí a mládeže. V rámci 
svojej činnosti zabezpečuje zdravý vývin detí a mládeže i formou zabezpečenie športových aktivít 
v areáloch detských ihrísk, ktoré má v správe, pričom prednosť majú činnosti, resp. aktivity 
Základnej školy pred inými činnosťami. 

4. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že pristúpili k uzatvoreniu tejto Zmluvy za účelom spolupráce 
pri zabezpečení správy a údržby revitalizovaného športového areálu Základnej školy. Cieľom 
spolupráce zmluvných strán je vybudovať moderný multifunkčný športový areál, ktorý budú 
slúžiť pre potreby Základnej školy ako aj pre rozvoj individuálnych, klubových a rekreačných 
aktivít obyvateľov Mestskej časti. 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

1. Základná škola je na základe Protokolu č. [] zo dňa [] o zverení [názov protokolu] správcom 
nehnuteľného majetku – pozemkov parc. č. [], LV. č. [], kat. územie [] o výmere [] m2.  
Predmetné parcely tvoria okrem iného i športový areál Základnej školy, ktorého súčasťou sú 
najmä ..................... (ďalej ako "športový areál").  

2. Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení údržby a prevádzky 
športového areálu. 

3. Spolupráca zmluvných strán bude realizovaná najmä v rozsahu práv a povinností zmluvných strán 
definovaných v nasledujúcich článkoch Zmluvy. 

 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi zmluvnými stranami ohľadom práv a povinností 
zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, príp. plnenia podľa tejto Zmluvy, rozhoduje Mestská časť, 
pričom zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať jej rozhodnutie bez námietok. 

2. Mestská časť poskytuje podľa svojich rozpočtových možností transfer peňažných prostriedkov 
v prospech ZŠ a RŠK pre účely plnenia podľa tejto Zmluvy. 

3. RŠK je oprávnený realizovať v športovom areáli krúžkovú a záujmovú činnosť, a to za podmienok 
stanovených v Prevádzkovom poriadku športového areálu. 

4. RŠK je povinný zabezpečovať z transferu peňažných prostriedkov poskytnutých Mestskou časťou 
prevádzku a údržbu športového areálu v nasledovnom rozsahu:   

 otvárať a  uzamykať športový areál, 

 organizovať nahlasovanie skupín, ktoré prejavia záujem o využitie športového areálu alebo jeho 
častí 



 zabezpečovať ochranu majetku a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov, 

 dohľad a udržiavanie čistoty športového areálu, okolia športového areálu a športových plôch, 

 dohliadať na čistotu priestorov vymedzených pre hygienu a použitie vodného zdroja, 

 zabezpečovať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí zariadenia športového areálu, 

 vykonávať štandardnú údržbu. 

5. RŠK zabezpečí vyššie uvedené prostredníctvom poverenej osoby, príp. svojho zamestnanca (ďalej 
len „správca športového areálu“), avšak nie výlučne touto osobou. Konkrétne práva  a povinnosti 
RŠK pri prevádzkovaní športového areálu jako i  správcu športového areálu upravuje Prevádzkový 
poriadok športového areálu. 

6. RŠK nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zásadné zmeny na jednotlivých častiach športového 
areálu, najmä zriaďovať stavbu v športovom areáli, vykonávať stavebné zmeny a rekonštrukcie na 
jednotlivých súčastiach športového areálu. V prípade pochybností, či sa jedná o zásadnú zmenu 
podľa predchádzajúcej vety alebo o údržbu športového areálu je povinný vopred vec 
prekonzultovať  so Základnou školou a požiadať o udelenie súhlasu s realizáciou zmeny. 

7. Základná škola zabezpečí na svoje náklady zadováženie a umiestnenie kontajnera so sociálnym 
zariadením v priestore športového areálu. Umiestnenie uvedeného kontajnera sa určí dohodou 
Základnej školy a RŠK. 

8. Základná škola je povinná zabezpečiť ku dňu účinnosti tejto Zmluvy osobitné merače na meranie 
prevádzkových nákladov podľa čl. 4 bod 4 Zmluvy, najmä elektriny, vodného a stočného. 

9. Základná škola týmto prehlasuje, že športový areál je v stave spôsobilom na plnenie účelu tejto 
Zmluvy uvedenom najmä v preambule Zmluvy. RŠK týmto prehlasuje, že stav športového areálu 
v čase uzatvorenia tejto Zmluvy je mu známy. 

 

Článok III 

Prevádzkový poriadok športového areálu 

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že športový areál bude užívaný v rozsahu a podľa pravidiel 
uvedených v Prevádzkovom poriadku športového areálu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

2. Prevádzkový poriadok športového areálu určuje najmä: 

- prevádzkový čas športového areálu v letnom a zimnom období, 

- ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán ako i užívateľov športového areálu. 

3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená navrhnúť zmenu alebo doplnenie Prevádzkového 
poriadku športového areálu. Zmluvné strany sú povinné vyjadriť sa k návrhu zmeny alebo 
doplnenia v čo najkratšom možnom termíne. Prevádzkový poriadok športového areálu, ktorý je 
prílohou tejto Zmluvy je možné meniť a dopĺňať po vzájomnom súhlase zmluvných strán. 
V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na zmene alebo doplnení podľa predchádzajúcej 
vety, rozhodne o zmene alebo doplnení Mestská časť. 

 

Článok IV 

Financovanie vstupných nákladov a prevádzkových nákladov 

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že RŠK zabezpečí bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto 
Zmluvy nákup materiálov potrebných pre údržbu športového areálu, v rozsahu: 

- kosačka na kosenie trávnatého porastu v športovom areáli maximálne vo výške  
4.200 €, 

- náradie /napr. lopaty, hrable, rýle/ v maximálnej cene 200 €. 

2. Uvedený materiál nadobúda RŠK do svojho výlučného vlastníctva, pričom sa zaväzuje na svoje 
náklady udržiavať materiál v prevádzkyschopnom stave. 



3. Predpokladané mesačné náklady na prevádzku a údržbu športového areálu spočívajú najmä 
v nasledujúcom: 

- PHM vo výške 100 €, 

- mzdy a odvody vo výške 850 €, 

- odvoz odpadu, najmä trávy vo výške 200 €;  

 celkovo v predpokladanej výške 1.150 € mesačne. 

      Mesačné náklady na prevádzku a údržbu športového areálu podľa tohto odseku hradí RŠK. 

4. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že prevádzkové náklady  v rozsahu najmä: 

- energie /osvetlenie/, 

- vodné a stočné, 

ktoré súvisia s prevádzkou športového areálu a predstavujú pre Základnú školu ich zvýšenie 
v porovnaní s obdobím pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy hradí Základná škola, pričom 
Mestská časť tieto náklady Základnej škole refunduje. 

 

Článok V 

Zodpovednosť za škodu 

Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie škody na zverenom majetku 

1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli na určení zodpovednosti za 
prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy tak ako je uvedené 
v nasledovných odsekoch tohto článku Zmluvy. 

2. Základná škola zodpovedá za technický stav zvereného majetku ako i  športového areálu. 

3. Tretie osoby, ktoré vstupujú do športového areálu ako i ho využívajú, nesú zodpovednosť za 
škodu, ktorú utrpia v tomto športovom areáli. O tejto skutočnosti sú tretie osoby informované 
i prostredníctvom Prevádzkového poriadku. 

4. RŠK zodpovedá za škodu v tom prípade, keď je spôsobená počas a v súvislosti s ním  
organizovanou krúžkovou a záujmovou činnosťou.  

5. Základná škola sa zaväzuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy mať uzatvorenú poistnú 
zmluvu, predmetom ktorej bude  najmä poistenie  

 zvereného majetku, 

 zodpovednosti za spôsobenú škodu.  

6. Základná škola je povinná predložiť na základe požiadania ostatných zmluvných strán  fotokópiu 
a originál poistnej zmluvy podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy. 

7.  Každá zmluvná strana zodpovedá za spôsobenú škodu v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka, a to porušením svojich zmluvných povinností a povinností v zmysle 
príslušných právnych predpisov a pravidiel Prevádzkového poriadku športového areálu. 

 

Článok VI 

Doručovanie a komunikácia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s touto Zmluvou  budú doručované  na adresy  
zmluvných strán uvedené ako adresy ich sídiel v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa nejedná  o bežnú 
komunikáciu, ktorá môže byť realizovaná telefonicky, osobne alebo prostredníctvom elektronickej 
pošty. 

2.  V prípade písomností mimo bežnej komunikácie doručovaných prostredníctvom pošty,  kuriéra  
alebo   osobne sa tieto písomnosti považujú za doručené zmluvnej strane  aj keď: 

a) zmluvná strana odoprela prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom     
odmietnutia prijatia zásielky,  



b) zásielka bola na pošte uložená a zmluvná strana ju neprevzala do troch dní od uloženia; 
posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa zmluvná strana o uložení 
nedozvedela, 

c) kedy bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka,  že “adresát sa odsťahoval”, 
“adresát  je  neznámy”   alebo  iná  poznámka,  ktorá  podľa  poštového  poriadku  znamená  
nedoručiteľnosť zásielky. 

3. Komunikáciou vo veciach súvisiacich s touto Zmluvou sú poverení: 

Za  Mestskú časť: JUDr. Eva Poprendová, t.č. 02/48 28 43 58,   

                      e-mail:  eva.poprendova@ruzinov.sk 

Za  RŠK :              Katarína Felcánová,  t.č. [],                  e-mail:  [] 

Za  Základnú školu:  [],  t.č. [],                 e-mail:   [] 

4. Zmenu osôb oprávnených na komunikáciu podľa tohto článku Zmluvy je každá zmluvná strana bez 
zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane písomne.  

 

Článok VII 

Platnosť a účinnosť Zmluvy 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť  
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  
v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že zmluvné strany sú povinnými osobami v  zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a z tohto dôvodu bude Zmluva uverejnená v celom rozsahu 
na ich webových sídlach, pričom Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením na webovom sídle 
Mestskej časti. 

3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

Článok VIII 

Ukončenie Zmluvy 

1. Túto Zmluvu možno predčasne ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán; 

b) výpoveďou iba zo strany Mestskej časti, a to písomne i bez udania dôvodu ostatným 
zmluvným stranám. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Pre určenie začatia plynutia 
výpovednej lehoty je rozhodujúci deň, kedy bola výpoveď doručená poslednej zmluvnej 
strane (t. j. deň neskoršieho doručenia výpovede); 

c) odstúpením do Zmluvy  iba zo strany Mestskej časti v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a 
nadobúda účinnosť okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy ostatným 
zmluvným stranám, pričom zmluva zanikám okamihom neskoršieho doručenia odstúpenia. 
Právny režim odstúpenia od Zmluvy sa riadi ustanoveniami § 344 – 351 Obchodného 
zákonníka. 

2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, spôsoby ukončenia Zmluvy uvedené v ods. 1 predstavujú 
jediný spôsob ukončenia tejto Zmluvy. 

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva sa uzatvára v písomnej forme; zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno realizovať na 
základe vzájomnej dohody Zmluvných strán formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, 



ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.  To sa netýka zmeny bankových údajov a 
kontaktnej osoby, pri ktorých je postačujúce písomné oznámenie zmeny. 

2. Návrh dodatku je oprávnená predložiť ktorákoľvek zmluvná strana a zvyšné zmluvné strany strana 
sa zaväzujú bezodkladne po jeho obdržaní zaujať k nemu písomné stanovisko a doručiť ho 
zmluvnej strane, od ktorej návrh dodatku k tejto Zmluve obdržali. 

3. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy alebo ich častí nemá vplyv na platnosť ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy alebo na platnosť Zmluvy ako celku. V prípade, že je alebo sa stane 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné 
a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom 
zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou 
najlepšie zodpovedá neplatnému ustanoveniu. 

4. Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť 
plnenie Zmluvy, a to aj v jej častiach. 

5. Spory vzniknuté z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace sa zmluvné strany zaväzujú riešiť najprv 
vzájomným rokovaním, až následne cestou príslušného súdu v zmysle platných právnych 
predpisov SR. 

6. Okolnosti neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka a platnými právnymi predpismi na území SR. 

7. Na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy vrátane sporov o jej platnosť, 
výklad alebo zrušenie, je príslušný vecne a miestne príslušný súd podľa Občianskeho súdneho 
poriadku. 

8. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, každé s platnosťou originálu. 
Mestská časť obdrží tri vyhotovenia, RŠK jedno vyhotovenie a Základná škola jedno vyhotovenie. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po 
vzájomnom prerokovaní na základe slobodnej vôle, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú svojim podpisom. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Prílohy č.1: Prevádzkový poriadok športového areálu. 

 

V ................., .......... 2013          V ....................., .............. 2013 

 

Účastník 1             Účastník 2 

Mestská časť              RŠK 

 

 

 

 

 

V ................., .......... 2013  

 

Účastník 3 

Základná škola  

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.2  

 

              

Prevádzkový poriadok  
športového areálu 

 
I. Prevádzka športového areálu : 
 
 V pracovných dňoch:    
žiaci, verejnosť a ostatné subjekty:  7.00 hod – 8.00hod 
žiaci školy v čase :                                  8.00 hod – 16.00 hod 
žiaci, verejnosť a ostatné subjekty:  16.00 hod –  20.00 hod   
                                                                 počas zimnej prevádzky 
  
                                                                 16.00 hod. – 21.00 hod.  

 počas letnej prevádzky                                                                                         
 vrátane školských prázdnin          

              
V dňoch pracovného pokoja a v čase letných prázdnin :   
žiaci, verejnosť a ostatné subjekty:  7.00 hod – 20.00hod 
                                                                 počas zimnej prevádzky  
                                                              

7.00 hod. – 21.00 hod.  
                                                                počas letnej prevádzky  
 
V prípade nepriaznivého počasia si prevádzkovateľ areálu vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu 
otváracích hodín. 
 
II. Vstup a užívanie športového areálu  je bezplatné. 

III. Povinnosti užívateľov : 
 
1.  Užívatelia športového areálu sú povinní dodržiavať stanovený prevádzkový čas. Zdržiavať sa 
v športovom areáli a používať jeho vybavenie mimo vyhradených hodín je prísne zakázané. 
2.  Deti do 12 rokov môžu navštíviť  športový areál len v sprievode dospelej osoby. 
3.  Pri využívaní športového  areálu sú užívatelia povinní  dodržiavať  pokyny prevádzkovateľa 
športového areálu a osôb vykonávajúcich dozor. Pri nerešpektovaní príkazov bude užívateľ športového 
areálu zo športového areálu vyvedený. 
4.  V športovom areáli je zakázaný pohyb na bicykloch, skateboardoch, kolieskových korčuliach. 
6.  V športovom areáli je zakázaný vstup a vodenie zvierat. 
6.  V športovom areáli ja prísny zákaz fajčenia . 
7.  Užívateľ športového areálu je povinný športový areál užívať a správať sa tak, aby sa zachovala 
funkčnosť a zdravé prostredie športového areálu, aby užívateľ  neohrozoval svoje zdravie a ani zdravie 
iných.  
8.  Užívateľ využíva  športový areál  na vlastnú zodpovednosť, zodpovedá za svoju spôsobilosť na 
využívanie športového areálu a za vyhovujúce osobné vybavenie. Škola neposkytne športové potreby 



pre športové činnosti. Užívatelia športového areálu berú na vedomie, že vstup a využívanie športového 
areálu je na ich vlastné riziko a zodpovednosť. 
9 .V športovom areáli je zakázaná nevhodná manipulácia so zariadením a poškodzovanie majetku ( 
napr. preliezanie cez futbalové bránky, vešanie sa na siete, preliezanie oplotenia a pod. ) 
10. V športovom areáli je zakázané  vulgárne sa vyjadrovať.  
11. Do športového areálu je zakázané pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. 
12. V športovom areáli je zakázané znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami. 
13. V športovom areáli je zakázané  používať na ihrisku kopačky ktoré obsahujú tvrdené, plastové 
alebo kovové šróbovacie štuple, vstupovať v zablatenej a inak znečistenej obuvi. 
14. V športovom areáli je zakázané vstupovať na ihrisko a odchádzať z neho mimo vyznačené vstupy. 
15. Užívatelia športového areálu sú povinní uhradiť škody, ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení 
športového areálu a majetku ostatných užívateľov. 
16. Užívatelia športového areálu sú povinní poskytnúť 1. pomoc pri úrazoch a nevoľnostiach,  
informovať správcu o úraze, požiadať o použitie lekárničky, prípadne privolať lekársku záchrannú 
službu. 
17. Prevádzkovateľ športového areálu nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si 
návštevník spôsobí vlastnou nezodpovednosťou, neopatrnosťou a nerešpektovaním prevádzkového 
poriadku. 
18. Užívatelia športového areálu majú  prísne zakázaný vstup do priestorov školy. 
19. Športový areál nie je možné poskytovať pre činnosť registrovaných športových klubov 
a organizácii.   
20. Multifunkčné ihrisko je možné vopred si rezervovať vopred na tel. č. 02/48284453, 0908 730 425 
alebo priamo u správcu. Užívatelia, ktorí majú záujem o dlhodobú rezerváciu ihriska si musia podať 
písomnú žiadosť. Tlačivo je k dispozícii na požiadanie u športového metodika alebo správcu areálu 
denne v prevádzkovom čase. 
 
 
IV. Sankcie a opatrenia : 
 
1.V prípade porušovania prevádzkového poriadku, nerešpektovanie pokynov prevádzkovateľa 
športového areálu, resp. správcu a nevhodného správania sa v športovom areáli (vulgárne 
vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné alebo fyzické napádanie iných, používanie nevhodného 
športového náradia a pod.) je prevádzkovateľ športového areálu, resp. správca športového areálu 
oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázať z priestorov športového areálu. 
  
2.V prípade opakovaného porušenia prevádzkového poriadku užívateľom má prevádzkovateľ 
športového areálu, resp. správca právo zakázať užívateľovi vstup do  športového areálu. 
 
 
Prevádzkovateľom športového areálu je Ružinovský športový klub. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č. 378/XXII/2013       
 zo dňa  29. 10.  2013 

 
 
12. Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej súťaže  na  uzatvorenie  zmluvy  o  nájme 
      nebytového  priestoru - Prenájom  nebytového  priestoru v objekte  Miestneho úradu 
      mestskej  časti  Bratislava - Ružinov,  na  Mierovej ul.  č. 21  v  Bratislave, v  časti  A, 
      o  výmere  70 m2 ,   parcelné  číslo   805/2,   zapísanej   na  LV  č.  3841, k. ú. Ružinov,  
      obec  Bratislava - mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 
  
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                          n e s ú h l a s í 

s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v objekte 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, 
v časti A o výmere 70 m , parc. č.  805/2, zapísanej na LV č. 3841, k. ú. Ružinov, obec 
Bratislava - mestská časť Ružinov, súp. č. 288 vo vlastníctve vyhlasovateľa, na dobu určitú 5 
rokov od 1. 1. 2014 

2 

B.                                                              u k l a d á 

Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
predložiť návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti A o výmere 70 m2 , parc. č. 
805/2, zapísanej na LV č. 3841, k. ú. Ružinov, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, súp. 
č. 288 na dobu určitú 5 rokov od 1. 1. 2014 do nájmu MUDr. Zlatici Pohlyovej, Orchideová 
7, 821 07 Bratislava, ktorá v predmetnom nebytovom priestore prevádzkuje ambulanciu 
praktického lekára a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom mestskej časti a to 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
                                            
                                                                                                                     T: 10. 12. 2013 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                 Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                          starosta     
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
                                                   Uznesenie  č. 379/XXII/2013       

zo dňa 29. 10. 2013 
 
13.  Návrh na voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na funkčné obdobie  
       2014 - 2017 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
                                                                   ž i a d a  
 
Dušana Pekára, starostu 
aby navrhol  dvoch  kandidátov  prísediacich  príslušného súdu  a požiadal  o  vyjadrenie 
predsedu príslušného súdu (Okresného súdu Bratislava II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                             starosta     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č.        
zo dňa 29. 10. 2013 

 
 
14.  Správa o výsledku kontroly výkonu akcionárskych práv a nakladania s  prenajatým  
       majetkom   MČ   Bratislava - Ružinov   v   RP VPS,   a. s.   Mlynské  luhy  9,   821 05    
       Bratislava 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                            starosta     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
                                                Uznesenie  č. 380/XXII/2013        
                                                          zo dňa  29. 10. 2013 
 
 
15.  Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
                                                       b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
 
- splnenie uznesení MZ č.:  358/XXI/2013, 360/XXI/2013, 361/XXI/2013 
                                             
                                          
                                                                                                  termínovaných k 21. 10. 2013 
 
 
 - v plnení zostáva:             347/XX/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                             starosta     
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č. 381/XXII/2013     
 zo dňa 29. 10.  2013 

 
 
17.  R ô z n e    
       a/  Zadávanie prác pre RP VPS, a. s. 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
 
                                                                  u k l a d á 
 
 
Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
zabezpečiť,  aby práce, ktoré sú  v  predmete  činnosti  obchodnej  spoločnosti Verejno - 
prospešných služieb a. s. neboli zadávané Miestnym úradom Ružinov iným organizáciám 
                                                                                                          
                                                                                        T: ihneď po podpise uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
                                                                                                                   Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                            starosta     
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č. 382/XXII/2013     
 zo dňa 29. 10.  2013 

 
 
17.  R ô z n e    
       b/  Obmedzenie vjazdu motorových vozidiel do okolia OD Budúcnosť 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
                                                                   u k l a d á 
 
 
Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
zabezpečiť,  aby v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov nejazdili a neparkovali 
autá v okolí OD Budúcnosť. Tento priestor vzhľadom na hustotu pohybu obyvateľov, by mal 
byť, tak ako býval, výlučne pešou zónou. 
 
                                                                                                                          T: 30. 11. 2013      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
                                                                                                                     Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                              starosta     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č. 383/XXII/2013     
 zo dňa 29. 10.  2013 

 
 
17.  R ô z n e    
       c/ Zabezpečenie vypracovania správ o činnosti ZŠ a MŠ za školský rok 2012/2013 
 
 
 Miestne zastupiteľstvo 
 
 
                                                                   u k l a d á 
 
 
Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
1.  Zabezpečiť vypracovanie správy s porovnaním dosiahnutých výsledkov škôl v školskom 
     roku 2012/2013 v zmysle dohodnutých ukazovateľov: 
     - veľkosť školy, počet žiakov, počet tried, priemerná naplnenosť triedy, počet 
        pedagogických zamestnancov na 1 žiaka 
     - hodnotenie výsledkov štátnou školskou inšpekciou – bolo/nebolo a z toho vyplývajúce 
       opatrenia 
     - výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka 
     - najvýznamnejšie projekty a aktivity školy 
     - spolupráca s verejnosťou, poskytovanie služieb žiakom, rodičom, iným... 
     - finančné prostriedky, mimorozpočtové prostriedky a ich využitie (obsahujúce aj zdroje 
       od príslušného rodičovského združenia) 
     - oblasti, v ktorých škola obsahuje a/dobré/nadštandardné výsledky 
                                                             b/nedostatky, kde je nutné úroveň zvýšiť 
     - počet žiakov so švvp 
     - počet žiakov s patologickými prejavmi/njmä zaškoláci 
     - úspešnosť pri prijímaní žiakov na SŠ a gymnáziá 
                                                                                                                   T: MZ 10. 12. 2013   
     
2.  Zabezpečiť vypracovanie správy s porovnaním dosiahnutých výsledkov materských škôl 
     v školskom roku 2012/2013 v zmysle dohodnutých ukazovateľov:  
     - veľkosť školy, počet detí, počet tried, počet pedagogických zamestnancov 
     - priemerná dochádzka detí do MŠ 
     - hodnotenie výsledkov štátnou školskou inšpekciou – bolo/nebolo a z toho vyplývajúce 
       opatrenia 
     - najvýznamnejšie projekty a aktivity školy 
     - spolupráca s verejnosťou, poskytovanie služieb deťom, rodičom, iným ... 
     - finančné prostriedky, mimorozpočtové prostriedky a ich využitie (obsahujúce aj zdroje 
       od príslušného rodičovského združenia) 
     - oblasti, v ktorých škola obsahuje a/dobré/nadštandardné výsledky 
                                                             b/nedostatky, kde je nutné úroveň zvýšiť 
                                                                                                                    T: MZ 10. 12. 2013   
 
 



3. Zabezpečiť,   aby  súčasťou  každoročne   predkladaných  správ  o  výchovno-vzdelávacej 
    činnosti,   jej  výsledkoch   a  podmienkach  materských  a  základných   škôl  v  pôsobnosti 
    MČ Bratislava - Ružinov bola aj súhrnná informatívna správa. Táto správa bude obsahovať 
    porovnanie  dosiahnutých  výsledkov  škôl  podľa  dohodnutých  ukazovateľov  uvedených 
    pre  príslušný  typ  škôl  v  bodoch  1  resp.  2   a  pred  samotným  predložením  miestnemu 
    zastupiteľstvu bude predložená riaditeľom škôl.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                   Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                            starosta     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č. 384/XXII/2013     
 zo dňa 29. 10.  2013 

 
 
17.  R ô z n e    
       d/ Zabezpečenie vypracovania dohody s HB Reavis, a. s. o revitalizácii športového 
           areálu  ZŠ Kulíšková   
 
 
 Miestne zastupiteľstvo 
 
 
                                                               u k l a d á  
 
 
Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
zabezpečiť vypracovanie dohody medzi MČ Bratislava - Ružinov a spoločnosťou HB Reavis,  
a. s.,  ktorá  bude  obsahovať  rozsah   prisľúbených  prác  a  výšku  nákladov  na  revitalizáciu 
športového areálu ZŠ Kulíškova 8, Bratislava. 
                                                                                                                 T: MZ 10. 12. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                             starosta     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č.      
 zo dňa 29. 10.  2013 

 
 
17.  R ô z n e    
       e/ Návrh zadania na spracovanie ÚPZ Trnavská cesta - ul. M. Hella - Radarová ul. - 
           ul. V. Clementisa 
 
 
 Miestne zastupiteľstvo 
 
 
 
 
 
 
- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
                                                                                                                    Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                             starosta     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č. 385/XXII/2013    
 zo dňa 29. 10.  2013 

 
 
17.  R ô z n e    
       f/ Vykonanie kontroly hospodárenia v TVR a RE, s. r. o. 
 
 
 Miestne zastupiteľstvo 
 
 
                                                            u k l a d á 
 
 
Rastislavovi Harmanovi, miestnemu kontrolórovi 
vykonať v mesiacoch január – február 2014  kontrolu dodržiavania   všeobecne  záväzných 
právnych   predpisov   pri   hospodárení  s  verejnými  prostriedkami,  kontrolu   dodržiavania 
hospodárnosti,  efektívnosti  a účelnosti  pri hospodárení s verejnými prostriedkami,  kontrolu 
dostupnosti,   správnosti   a   úplnosti   informácií  o   vykonávaných   finančných   operáciách  
s verejnými prostriedkami  v obchodnej  spoločnosti TVR a RE, s. r. o.,  Mierová 21,   827 05 
Bratislava, IČO 35728213v rozsahu, v ktorom nakladá s majetkom mestskej časti, za obdobie 
rokov  2011 - 2013   vrátane,  ktorý  jej   bol  prenechaný  na užívanie, a  kontrolu  finančných 
zdrojov  a   predložiť správu  o  kontrole    na  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej 
mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
                                                                                                T: najbližšie rokovanie MZ 
                                                                                                     po februári 2014  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                   Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                            starosta     
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č. 386/XXII/2013    
 zo dňa 29. 10.  2013 

 
 
17.  R ô z n e    
       g/ Náklady spojené s riešením umiestnenia ZUŠ Exnárova v priestoroch ZŠ 
           Borodáčova 
 
 
 Miestne zastupiteľstvo 
 
 
                                                                u k l a d á    
 
 
Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
A. pripraviť materiál  o nákladoch potrebných  na  rekonštrukciu priestorov, v ktorých je 
     prevádzkovaná  MŠ Bancíkovej, elokované triedy Exnárova 6 a  nákladov  potrebných 
     na prispôsobenie priestorov ZŠ Borodáčova pre účely ZUŠ Exnárova 
 
B. pripraviť  materiál  o  možnostiach  faktického  oddelenia  prevádzky  ZUŠ  Exnárova 
    a  prevádzky  MŠ  Bancíkovej,  elokované  triedy  Exnárova  6  a odzverenia priestorov, 
    v  ktorých  je  prevádzkovaná  MŠ Bancíkovej,  elokované triedy Exnárova 6 a zverenia 
    do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, v zmysle petície Občianskeho združenia 
    Púpava predloženej Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
                                                                                                  T: najbližšie rokovanie MZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                            starosta     
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

                                                   Uznesenie  č. 387/XXII/2013    
 zo dňa 29. 10.  2013 

 
 
17.  R ô z n e    
       h/ Náklady spojené s rekonštrukciou priestorov v MŠ Chlumeckého 12 
 
 
 Miestne zastupiteľstvo 
 
 
                                                                u k l a d á    
 
 
Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
pripraviť  materiál  o  možnostiach   financovania  rekonštrukcie   nevyužívaných  priestorov 
v materskej škole Chlumeckého 12 za účelom sprevádzkovania nových miest pre umiestnenie 
detí do MŠ, vrátane vyčíslenia nákladov potrebných na rekonštrukciu. 
 
                                                                                                 T: najbližšie rokovanie MZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                            starosta     
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