
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Program z XIII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava -Ružinov zo dňa  25. 09. 2012  

  

1.   Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu  
      - uzn. č. 213/XIII/2012  
2.   Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2012 /ústne/  
      Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II  
3.   Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov  
      za I. polrok 2012  
      Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava - Ružinov  
      - uzn. č. 214/XIII/2012  
4.   Návrh na organizačnú zmenu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov      
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 215/XIII/2012  
5.   Investičný zámer: Revitalizácia školského areálu ZŠ Nevädzová  
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 216/XIII/2012  
6.   Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za I. polrok 2012  
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 217/XIII/2012  
7.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za I. polrok 2012  
      Predkladá: poverená riaditeľka RDS  
      - uzn. č. 218/XIII/2012  
8.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za I. polrok 2012  
      Predkladá: poverená riaditeľka RŠK  
      - uzn. č. 219/XIII/2012  
9.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za I. polrok 2012  
      Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov  
      - uzn. č. 220/XIII/2012  
10. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za I. polrok 2012  
      Predkladá: riaditeľ DD  
      - uzn. č. 221/XIII/2012  
11. Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku kat. úz. Ružinov, parc. č. 1207/13,    
      o výmere 3 464 m2 , zastavaná plocha pre  Canis City Eddy Slovakia (združenie),  
      Čmelíkova 17, 821 03 Bratislava 2, IČO:42128749 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
      Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu  
     - uzn. č. 222/XIII/2012  
12. Návrh  na  vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského domova  
      seniorov  
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 223/XIII/2012  
13. Návrh  na  vymenovanie  riaditeľa  príspevkovej  organizácie  Ružinovského športového  
      klubu  
      Predkladá: starosta  
      - návrh nebol predložený, nehlasovalo sa   



14. Návrh opatrení RPV-PS, a. s. na zabezpečenie efektívneho hospodárenia  
      Predkladá: Mgr. Horváth, riaditeľ  
      - uzn. č. 224/XIII/2012  
15. Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2012  
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 225/XIII/2012  
-    Návrh etického kódexu volených funkcionárov  
      Predkladá: starosta  
      - materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom  
16. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl o úprave vyučovacieho jazyka  
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 226/XIII/2012  
17. Stanovisko MZ  k: Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej   
      republiky   Bratislavy    Prevádzkový   poriadok   pohrebísk   na  území  hlavného  mesta    
      Slovenskej republiky Bratislavy  
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 227/XIII/2012  
18. Stanovisko MZ  k: Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej   
      republiky  Bratislavy o dani za ubytovanie    
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 228/XIII/2012  
19. Stanovisko MZ  k: Návrhu Všeobecne  záväzného nariadenia hlavného  mesta Slovenskej   
      republiky  Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania  
      ovzdušia   
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 229/XIII/2012  
20. Návrh  Všeobecne  záväzného nariadenia  mestskej časti  Bratislava - Ružinov,  ktorým sa  
      mení   a  dopĺňa   Všeobecne   záväzné  nariadenie  mestskej  časti   Bratislava  -  Ružinov  
      č. 18/2012   o nájme bytov,  ktorým  sa  určujú  zásady  prideľovania  bytov vo vlastníctve  
      Mestskej  časti  Bratislava - Ružinov   v  bytovom  dome  na  Vietnamskej 41 v Bratislave,  
      a   ktorým  sa  určuje  doba  nájmu  v bytoch  vo  vlastníctve  mesta  Bratislavy  zverených  
      do správy mestskej časti a  v  obecných  bytoch,  ktoré  sa  nachádzajú  v  dome  zverenom  
      do správy mestskej časti  
      Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu  
      - uzn. č. 230/XIII/2012  
21. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov parc.č. 2607/1,2607/2, kat.  
      úz. Ružinov, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR  č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí,  
      v  znení  neskorších  predpisov,  do  vlastníctva  Jozefa Dubovského a manželky Zdenky     
      Dubovskej, trvale bytom Šťastná 18,  821 05 Bratislava 2, za  účelom majetkovoprávneho   
      usporiadania  
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 231/XIII/2012  
-     Návrh  na  prevod  vlastníckeho  práva  nehnuteľností  -  pozemkov  registra „C“, kat. úz.  
      Trnávka,  parc. č.  15108/1,  15108/2,  15108/3,  15096/238,  15096/245,  do  vlastníctva  
      spoločnosti    Polyklima,   s.   r.   o.,    316   Štvrtok   na   Ostrove    930 40,   za   účelom  
      majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlých pozemkov  
      Predkladá: prednostka  
      - bod vypustený z programu rokovania predkladateľom  
22. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov parc. č. 15450/4 a parc. č.  
      15450/12,  kat.  úz. Nivy,   podľa ust. § 9a  ods.  8 písm. b)  zákona SNR  č. 138/1991 Zb.  



      o majetku obcí v znení neskorších predpisov, do vlastníctva spoločnosti  STUDIAL, spol.  
      s  r. o.    so   sídlom   Mýtna  15,    811 07  Bratislava  1,    IČO:   00 684 414,  za  účelom  
      majetkovoprávneho usporiadania  
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 232/XIII/2012  
-    Návrh  na  prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov parc. č. 16916,16918/1,  
      kat. úz. Trnávka, podľa ust. § 9a  ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku   
      obcí,  v  znení  neskorších  predpisov,  za  účelom užívania   stavby   kotolne  č.  s.  399      
      postavenej   na  parcele  č.  16918/1,  pre spoločnosť XL  four s. r. o., Štúrova 12,   
      811 02 Bratislava 1  
      - bod vypustený z programu rokovania predkladateľom  
23. Prenájom nebytového priestoru - plynová kotolňa, Vietnamská - objekt D, Bratislava  
      Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu  
      - uzn. č. 233/XIII/2012  
24. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 45/IV/2011 zo dňa 03. 05. 2011  
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 234/XIII/2012  
25. Správa o výsledku  kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu  nedostatkov  zistených  
      ostatnou kontrolou v ZŠ Drieňová a v ZŠ Borodáčova, Bratislava  
      Predkladá: miestny kontrolór  
      - uzn. č. 235/XIII/2012  
26. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva  
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 236/XIII/2012  
27. Interpelácie  
28. Rôzne  
      a/ Radnica v Prievoze  
          Predkladá: PhDr. Guldan, poslanec  
          - uzn. č. 237/XIII/2012  
      b/ Prenájom Zimného štadiónu Vladimíra Dzurillu  
          Predkladá: PhDr. Guldan, poslanec  
          - bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
      c/ Inštalácia stojana pre bicykle  
          Predkladá: Barkol, poslanec  
          - uzn. č. 238/XIII/2012 

  

Informatívne materiály: 

1.   Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s., RPV-PS, a. s. a TVRaRE, s. r. o.  
      za I. polrok 2012  
      Predkladajú: riaditeľka CULTUSu, a. s., riaditeľ RPV-PS, a. s., konateľ TVRaRE, s. r. o.  
2.   Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene  
      a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom  
      MČ a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ  
      Predkladajú: riaditelia organizácií  
3.   Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2012     
      Predkladajú: riaditelia organizácií  
4.   Informácia o činnosti ÚMK za I. polrok 2012  



      Predkladá: miestny kontrolór  
5.   Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2012  
      Predkladá: miestny kontrolór  
6.   Informácia o stave riešenia „Verejné parkovisko na Záhradníckej ulici“  
      Predkladá: starosta  
7.   Informácia o aktuálnej spotrebe energií a návrh na možné finančné úspory na objektoch  
      v správe MČ Bratislava - Ružinov  
      Predkladá: starosta  
8.   Informácia k uzneseniu MZ č. 192/XI/2012 zo dňa 15. 05. 2012  
      Predkladá: starosta  
9.   Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov  
      zón MČ Bratislava - Ružinov   
      Predkladá: prednostka  
10. Informácia o postupe mestskej časti pri ovplyvňovaní výberu farebného riešenia fasád  
      bytových domov  
      Predkladá: prednostka  
11. Informácia o výberovom konaní na riaditeľa Materskej školy Piesočná 2 v Bratislave  
      Predkladá: starosta  
12. Informácia k uzneseniu MZ č. 208/XII/2012 zo dňa 26. 06. 2012  
      Predkladá: starosta  
13. 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 25. 09. 2012  

  

č. 213/XIII/2012, č. 214/XIII/2012, č. 215/XIII/2012, č. 216/XIII/2012, č. 217/XIII/2012,  
č. 218/XIII/2012, č. 219/XIII/2012, č. 220/XIII/2012, č. 221/XIII/2012, č. 222/XIII/2012,  
č. 223/XIII/2012, č. 224/XIII/2012, č. 225/XIII/2012, č. 226/XIII/2012, č. 227/XIII/2012,  
č. 228/XIII/2012, č. 229/XIII/2012, č. 230/XIII/2012, č. 231/XIII/2012, č. 232/XIII/2012,  
č. 233/XIII/2012, č. 234/XIII/2012, č. 235/XIII/2012, č. 236/XIII/2012, č. 237/XIII/2012,  

č. 238/XIII/2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   213/XIII/2012       
zo dňa 25. 09. 2012 

 

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

miestne zastupiteľstvo 

 
A.                                                                   v o l í 

 
1. overovateľov záznamu  1. PhDr. Patrik Guldan  
                                             2. Ing. Katarína Otčenášová  

 
2. návrhovú komisiu          1. PaedDr. Mária Barancová  
                                             2. Ing. Martin Klementis  
                                             3. JUDr. Daniela Šurinová - predsedníčka  

 
B.                                                          s ch v a ľ u j e  

 
- upravený program rokovania :  

 
- nový bod č.   4. Návrh na organizačnú zmenu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava -     
                             Ružinov   
                             Predkladá: starosta  
- nový bod č. 11. Návrh  na  prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku kat. úz. Ružinov,  parc.    
                             č. 1207/13,  o  výmere  3 464 m2 , zastavaná  plocha  pre  Canis  City Eddy  
                             Slovakia (združenie),  Čmelíkova 17,  821 03  Bratislava 2, IČO:42128749    
                             z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
                             Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu 

- presunutie pôvodného bodu č. 4 ako bod č. 14  
- vypustenie bodov č. 21 a 23  

- ostatné body sa prečíslujú  
  

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                          starosta  

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   214/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 

 
3.    Správa  o  výsledkoch  práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov  
       za I. polrok 2012  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
                                                 b e r i e   na   v e d o m i e 

 
správu o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov v Mestskej  
časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2012 

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                   starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   215/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 

 
4.   Návrh na organizačnú zmenu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov  
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

A.                                                               s ch v a ľ u j e  

zabezpečovanie a výkon ekonomickej agendy, administratívno-technické zabezpečenia prác 
mzdovej   a   pracovnoprávnej  agendy  pre  materské  školy  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  
Mestskej  časti  Bratislava  -  Ružinov,  Odborom ekonomickým, referátom ekonomiky škôl a 
školských zariadení  

B.                                                                 u r č u j e  

ku dňu 01.10.2012 organizáciu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, odbor 
ekonomický v zmysle predloženého návrhu zmeny organizačnej štruktúry 

C.                                                             o d p o r ú č a  

Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi  
realizovať  schválenú  zmenu  organizácie  Miestneho  úradu   mestskej  časti  Bratislava -  
Ružinov podľa predloženého návrhu zmeny organizačnej štruktúry   
                                                                                                                        T : ihneď  

D.                                                                 ž i a d a  

riaditeľov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  
prijať  organizačnú   zmenu  vo  svojich  organizáciách,  zapracovať  ju do  organizačného a 
pracovného poriadku príslušnej materskej školy   
                                                                                                       T : do 31. 10. 2012  
E.                                                               u k l a d á  

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
zapracovať  schválenú zmenu organizačnej štruktúry do organizačného poriadku a  
pracovného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov   
                                                                                                       T : do 31. 12. 2012  

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   216/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 

 
5.   Investičný zámer: Revitalizácia školského areálu ZŠ Nevädzová  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                           s ch v a ľ u j e  

 
investičný zámer „Revitalizáciu športového areálu ZŠ Nevädzová“, v zmysle predloženej 
projektovej dokumentácie 

 
B.                                                       s p l n o m o c ň u j e  

 
Ing. Dušana Pekára, starostu  
1. vyhlásiť verejnú  súťaž   na  Revitalizáciu  športového  areálu  ZŠ  Nevädzová  podľa  
    projektovej dokumentácie  
2. podpísať zmluvu s víťazom verejnej súťaže 

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   217/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 

 
6.   Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2011  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
                                                         s ch v a ľ u j e  

1. Čerpanie  rozpočtu  Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok  2011 v celkovej  
    výške  
                                      
                                         príjmov                                                     12 043 835,31 €  
                                                      z toho:  bežných                           11 908 905,97 €   
                                                                  kapitálových                            29 095,82 €  
                                                                  finančné operácie                   105 833,52 €  
                                        
                                        výdavkov                                                     9 588 062,17 €  
                                                      z toho:  bežných                             9 339 445,12 €   
                                                                  kapitálových                          140 827,05 €  
                                                                  finančné operácie                  107 790,00 € 

2. Hospodárenie  s  fondami  Mestskej   časti  Bratislava  -  Ružinov  za  I.  polrok  2012  
    /Fond rozvoja bývania, Rezervný fond/  

3. Čerpanie  rozpočtov príspevkových a rozpočtovej organizácie v  pôsobnosti  Mestskej  
    časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2012 

4. Čerpanie rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava  
    - Ružinov za I. polrok 2012 

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                     starosta 

 
 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  

Uznesenie   č.   218/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 

 
7.   Rozbor    činnosti   a   hospodárenia    organizácie    RDS   za   I.  polrok   2012  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
                                                         s ch v a ľ u j e 

 
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Ružinovský domov seniorov“ za I. polrok 2012 

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                     starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   219/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 

 
8.   Rozbor    činnosti   a   hospodárenia   organizácie   RŠK   za   I.   polrok 2012  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
                                                          s ch v a ľ u j e 

 
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Ružinovský športový klub“ za I. polrok 2012 

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   220/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 

9.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za I. polrok 2012  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
                                                        s ch v a ľ u j e 

 
Rozbor  činnosti  a  hospodárenia  organizácie  „Knižnica  Ružinov“  za  I.  polrok 2012 

  

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                  starosta 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  

   
Uznesenie   č.   221/XIII/2012  

zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
10.   Rozbor   činnosti   a   hospodárenia   organizácie  DD   za   I.  polrok  2012  
       
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

  

                                                           s ch v a ľ u j e  

  

Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Domov dôchodcov“ za I. polrok 2012 

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                     starosta 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   222/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 

 
11.   Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku kat. úz. Ružinov, parc. č.  
        1207/13, o  výmere  3 464 m2 ,  zastavaná  plocha  pre  Canis  City  Eddy   
        Slovakia (združenie), Čmelíkova  17,  821 03  Bratislava 2,  IČO:42128749  z   
        dôvodu  hodného   osobitného zreteľa  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

A.                                                             z r u š u j e  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 208/XII/2012 zo 
dňa 26. 06. 2012, ktorým miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti zabezpečiť 
vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti pozemku, v kat. úz. 
Ružinov, parc. č. 1207/13 zastavaná plocha o výmere 3 464 m2 za minimálne  nájomné 2,00 
€/m2/rok za  účelom prevádzkovania výcvikového strediska pre psov s dobou nájmu na dobu 
neurčitú   
                                                                                                                       
                                                                                                                       T : ihneď  

 
B.                                                            s ch v a ľ u j e  

 
z   dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona  SNR č. 
138/1991   
Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších predpisov, nájom časti pozemku evidovanom  na LV 
č.  
1201 ako parcela registra „C“ parc. č. 1207/13, zastavané plochy a nádvoria, ktorý má  
celkovú výmeru 9 921 m2, kat. úz. Ružinov a to: 

- časť pozemku o výmere 3 464 m2  
 
                                                 za nájomné 1 000 €/rok  

do nájmu združeniu Canis Center Eddy Slovakia, so sídlom Čmelíkova 17, 821 03 
Bratislava  IČO:  42128749,  z  dôvodu  za   účelom   prevádzkovania   výcvikového  
strediska   pre   psov a kynológov záchranárov s dobou nájmu na dobu neurčitú  

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                     starosta 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
     

Uznesenie   č.   223/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
12.   Návrh   na  vymenovanie  riaditeľa  príspevkovej  organizácie Ružinovského  
        domova seniorov  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov na  návrh starostu v  zmysle 
ustanovenia § 15 ods.1 písm. h) zákona  č. 377/1990 Zb. o hlavnom  meste  Slovenskej  
republiky Bratislave a podľa   ustanovenia  čl. 18  ods.  4 písm.  h)   Štatútu    hlavného     
mesta   Slovenskej   republiky   dňom   16.  10.  2012 

 
                                                       v y m e n ú v a  

 
                      do funkcie príspevkovej organizácie Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
                                      riaditeľa „Ružinovského domova seniorov“  

                                                 pani Mgr. Ľubicu Karelovú  

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                     starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov   
    

zo dňa 25. 09. 2012 

 
13.   Návrh  na  vymenovanie  riaditeľa  príspevkovej  organizácie  Ružinovského   
        športového klubu  

 
      - návrh nebol predložený, nehlasovalo sa  

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                     starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   224/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
14.   Návrh  opatrení  RPV-PS, a. s. na zabezpečenie  efektívneho  hospodárenia  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

  

                                                          s ch v a ľ u j e  

  

predložený návrh opatrení zabezpečenia efektívneho hospodárenia spoločnosti RPV-PS, a. s. 

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   225/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

15.   Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2012  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 
                                                      s ch v a ľ u j e  

podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,  
rozpočtové opatrenie  
za podmienky dodržania bilancie celkových príjmov a celkových výdavkov nasledovnými 
presunmi rozpočtovaných prostriedkov:  

    
 
 
schválený 
rozp.2012

 
 
upravený 
rozpočet 

 upravený  
 rozpočet 

 upravený 
 rozpočet 

       príjmy  výdavky  rozdiel 

454 002    Prevod fin.prostr. z RF   200 000 256 021      56 021 

 01.1.1.6.  711 003  Nákup software    110 000  166 021  - 56 021 

Rekapitulácia 

Výdavky Mestskej časti Bratislava - Ružinov v €                      

  
 Schválený rozpočet 
2012 

 Upravený rozpočet 
2012 

 Príjmy spolu 
/100+200+300+400+500/ 

 22 372 277  22 428 298 

 Bežné príjmy  20 987 287  20 987 287 

 Kapitálové príjmy    1 081 000    1 081 000 

 Príjmové finančné operácie       303 990       360 011 

   

 Výdavky celkom /600+700+800/   22 372 277  22 428 298 

 Bežné výdavky  20 866 268  20 866 268 

 Kapitálové výdavky  1 290 429   1 346 450 

 Výdavkové fin. operácie  215 580  215 580 

Rozpočet celkom                                                 0                                           0  

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
      

zo dňa 25. 09. 2012 

- Návrh etického kódexu volených funkcionárov  

 
- materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom  

  

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   226/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
16.   Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl o úprave vyučovacieho      
        jazyka  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                              s ch v a ľ u j e  

 
dodatky ku zriaďovacím listinám materských  škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej  
časti Bratislava - Ružinov, a to: 

- dodatok č. 9 ku zriaďovacej listine Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava  
- dodatok č. 6 ku zriaďovacej listine Materskej školy, Miletičova 37, Bratislava  
- dodatok č. 1 ku zriaďovacej listine Materskej školy, Medzilaborecká 4, Bratislava  
- dodatok č. 7 ku zriaďovacej listine Materskej školy, Piesočná 4, Bratislava  
- dodatok č. 2 ku zriaďovacej listine Materskej školy, Pivonková 9, Bratislava  
- dodatok č. 6 ku zriaďovacej listine Materskej školy, Prešovská 28, Bratislava  
- dodatok č. 4 ku zriaďovacej listine Materskej školy, Stálicová 2, Bratislava  
- dodatok č. 1 ku zriaďovacej listine Materskej školy, Šťastná 26, Bratislava  
- dodatok č. 3 ku zriaďovacej listine Materskej školy, Velehradská 24, Bratislava 

 
B.                                                               u k l a d á  

 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
zabezpečiť vypracovanie a podpísanie úplného znenia zriaďovacích listín materských škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov   
                                                                                                               T : ihneď  

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   227/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

   
17.   Stanovisko  MZ   k:  Návrhu    Všeobecne   záväzného   nariadenia  hlavného   
        mesta Slovenskej   republiky  Bratislavy  Prevádzkový poriadok pohrebísk na  
        území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                          s ú h l a s í  

 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový  poriadok  pohrebísk  na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

 
B.                                                       o d p o r ú č a  

 
1/ mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
    prijať všeobecne záväzné nariadenie bez pripomienok 

2/ Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi  
    zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 
primátorovi     
    Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
                                                                                      T : ihneď po podpise starostom  

  

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   228/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
18.   Stanovisko MZ  k: Návrhu Všeobecne  záväzného nariadenia  hlavného mesta    
        Slovenskej republiky  Bratislavy o dani za ubytovanie    

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                             s ú h l a s í  

 
s  návrhom  Všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  SR Bratislavy  o  dani  
za ubytovanie  

 
B.                                                          o d p o r ú č a  

 
1/ mestskému   zastupiteľstvu   Hlavného   mesta   Slovenskej republiky Bratislavy  
    prijať všeobecne záväzné nariadenie bez pripomienok 

2/ Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi  
    zaslať   stanovisko   Miestneho  zastupiteľstva   mestskej   časti  Bratislava - Ružinov  
    primátorovi Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

                                                                                    T : ihneď po podpise starostom  

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                   starosta 

 
 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   229/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
19.   Stanovisko MZ  k: Návrhu Všeobecne  záväzného nariadenia  hlavného  mesta  
        Slovenskej  republiky  Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým   
        zdrojom znečisťovania ovzdušia    

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                             s ú h l a s í  

s  návrhom  Všeobecne  záväzného  nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poplatku  
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 

 
B.                                                          o d p o r ú č a  

 
1/ mestskému  zastupiteľstvu  Hlavného   mesta   Slovenskej   republiky  Bratislavy  
    prijať všeobecne záväzné nariadenie bez pripomienok 

 
2/ Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi  
    zaslať   stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej   časti  Bratislava  - Ružinov  
    primátorovi Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
                                                                                     T : ihneď po podpise starostom  

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov   
   

Uznesenie č. 230/XIII/2012  
zo dňa 25.09.2012 

 
20.   Návrh  Všeobecne  záväzného nariadenia  mestskej  časti  Bratislava  -  Ružinov  

v  č.   
 
 v   

iestne zastupiteľstvo  
u 

 
.                                                            s ch v a ľ u j e  

 
šeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava - Ružinov  č. 22 /2012 zo  dňa  

 
.                                                             u k l a d á  

 
ng. Lýdii Adamovičovej, prednostke  

ie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 22/2012    

 : ihneď po podpise starostom  

 
                                                                                                      Ing. Dušan Pekár, v. r.  

        č. ... / 2012  zo  dňa ... septembra  2012, ktorým  sa  mení   a  dopĺňa    
        Všeobecne záväzné   nariadenie  mestskej   časti   Bratislava  -  Ružino
        18/2012  zo dňa 15.  mája  2012  o  nájme bytov,  ktorým  sa  určujú  zásady  
        prideľovania  bytov vo   vlastníctve   Mestskej   časti   Bratislava  -  Ružinov   
        bytovom  dome   na  Vietnamskej  41  v  Bratislave,  a  ktorým  sa   určuje  doba   
        nájmu  v bytoch  vo vlastníctve  mesta  Bratislavy  zverených do správy  
        mestskej časti a v  obecných bytoch,   ktoré   sa  nachádzajú   v dome    
        zverenom   do  správy  mestskej   časti  
 
m
po prerokovaní materiál

A

V
25.  septembra   2012,   ktorým   sa   mení   a   dopĺňa   Všeobecne   záväzné     nariadenie  
mestskej  časti Bratislava - Ružinov č.18/2012 o  nájme bytov, ktorým  sa  určujú  zásady 
prideľovania  bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov  v  bytovom  dome   
na Vietnamskej  41 v Bratislave, a  ktorým sa  určuje doba nájmu v bytoch vo  vlastníctve  
mesta  Bratislavy  zverených  do  správy  mestskej časti  a  v  obecných  bytoch,  ktoré  sa   
nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti 

B

I
1. vyhlásiť Všeobecné  záväzné nariaden
    zo  dňa  25. septembra 2012,  ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecné  záväzné  nariadenie  
    mestskej  časti Bratislava - Ružinov č. 18/2012  o  nájme bytov,  ktorým určujú  zásady   
    prideľovania   bytov  vo   vlastníctve  Mestskej časti  Bratislava  -  Ružinov  v bytovom   
    dome  na  Vietnamskej  41  v  Bratislave, a ktorým sa určuje  doba  nájmu  v  bytoch vo   
    vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej  časti a  v obecných  bytoch,    
    ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti  
2. zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým   
                                                                                   T

  
                                                                                                                     starosta 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   231/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
21.   Návrh  na  prevod  vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov  parc. č.   
        2607/1, 2607/2, kat. úz. Ružinov, podľa ust. § 9a  ods. 8 písm. b)  zákona SNR   
        č. 138/1991 Zb.  o  majetku    obcí,  v  znení   neskorších   predpisov,   do    
        vlastníctva Jozefa Dubovského,  Šťastná  18,   821 05  Bratislava  2,  za  účelom   
        majetkovoprávneho usporiadania  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

                                                         s ch v a ľ u j e  
    
prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov v  lokalite Šťastnej ulici v  Bratislave,  
podľa  § 9a  ods. 8 písm. b) zák.  SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku  obcí  v znení  neskorších  
predpisov, parciel registra  „C“ KN, kat. úz. Ružinov:   

- parc. č. 2607/1 - záhrady o výmere 253 m2  
- parc. č. 2607/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2  

za účelom majetkoprávneho usporiadania do vlastníctva: Jozef Dubovského, ako vlastníkovi 
stavby  garáže  č. s. 17430   postavenej   na   parc.   č.  2607/2,   kat. úz. Ružinov   v   katastri  
nehnuteľností   evidovanej   na   liste   vlastníctva   č. 7289   a  manželke Zdenke Dubovskej, 
Šťastná 18, 821 05 Bratislava 2 

za kúpnu cenu 109,30 €/m2, spolu 31 259,80 €  
podľa ZP č. 149/2011 

s podmienkou:  
- nadobúdateľ  sa   zaväzuje   zaplatiť  úhradu  za  užívanie  predmetných   pozemkov  
  spätne za obdobie 5 rokov  

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                     starosta 

 
 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
      

zo dňa 25. 09. 2012 

 
-       Návrh  na  prevod  vlastníckeho  práva  nehnuteľností - pozemkov registra „C“,  
        kat.   úz.  Trnávka,  parc.  č.  15108/1,  15108/2,  15108/3,  15096/238,   
        15096/245, do  vlastníctva  spoločnosti  Polyklima,  s. r. o.,  316 Štvrtok na   
        Ostrove  930 40, za  účelom  majetkovoprávneho usporiadania  pozemkov pod  
        stavbami, vrátane priľahlých pozemkov  

 
- bod vypustený z programu rokovania predkladateľom 

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   232/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
22.   Návrh na  prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov parc. č. 15450/4   
        a  parc. č. 15450/12,  kat.  úz. Nivy, podľa ust. § 9a  ods.  8 písm. b)  zákona  
        SNR č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov,  do  
        vlastníctva spoločnosti  STUDIAL, spol. s  r. o.  so   sídlom  Mýtna 15,   811 07   
        Bratislava 1, IČO: 00 684 414,  za  účelom majetkovoprávneho usporiadania  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu   

 
                                                       s ch v a ľ u j e  

 
prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov  registra „C“, kat. úz. Nivy, lokalita   
Hraničná   ulica   v   Bratislave,   podľa   § 9a   ods.  8  písm. b)  zák. SNR č.138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

- parc. č. 15450/4, ostatné plochy                        o výmere 1 299 m2  
- parc. č. 15450/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere    804 m2  

za kúpnu cenu 162,91 €/m2, spolu 342 599,73 €  

do vlastníctva spoločnosti:  
STUDIAL, spol. s r.o.  
Mýtna 15  
811 07 Bratislava 1  
IČO: 00 684 414,  
ktorá   je   vlastníkom   stavby   v katastri   nehnuteľností   zapísanej   na   LV č. 4284 ako  
rozostavaný bytový dom, Hraničná ulica, na parc. č. 15450/12 kat. úz. Nivy 

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  

zo dňa 25. 09. 2012 

 
-       Návrh   na   prevod  vlastníckeho  práva  nehnuteľností  -  pozemkov  parc.  č.   
        16916,16918/1, kat. úz. Trnávka, podľa ust. § 9a  ods. 8 písm. b)  zákona  SNR  
        č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí,  v  znení  neskorších  predpisov,  za  účelom  
        užívania   stavby   kotolne  č.  s.  399  postavenej   na  parcele  č.  16918/1,  pre   
        spoločnosť XL  four s. r. o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava 1  

 
- bod vypustený z programu rokovania predkladateľom 

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                  starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   233/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
23.   Prenájom nebytového priestoru - plynová kotolňa, Vietnamská - objekt D,  
        Bratislava 

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu   

 
A.                                                         s ch v a ľ u j e  

 
z   dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  v  súlade  s  § 9a ods. 9 písm. c/ zákona  SNR č.  
138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších predpisov, uzatvorenie zmluvy o nájme  
nebytového priestoru  časť  SO 02  blok  D -  plynová  kotolňa  a  plynomerňa  o celkovej  
výmere podlahovej plochy 84,45 m2 vrátane technologického zariadenia pre PRS na dobu  
určitú do 31. 12. 2013  

 
B.                                                           u k l a d á  

 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
1.  zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru pre PRS na dobu určitú  
     do 31. 12. 2013  
2. zabezpečiť   prípravu  podmienok obchodnej  verejnej  súťaže na  prenájom uvedeného  
    nebytového  priestoru  v súlade  s  VZN  č. 13/2012 (zásady hospodárenia s majetkom)   
                                                                                                             T : 13. 12. 2012  

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
    

Uznesenie   č.   234/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
24.   Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 45/IV/2011 zo dňa 03. 05. 2011  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
                                                           z r u š u j e  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 45/IV/2011 zo dňa  
03. 05. 2011, ktorým bol z dôvodu hodného osobitného zreteľa v  súlade s  ustanovením § 9a  
ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov 
schválený  nájom  pozemku  parc. č. 9737/31 o výmere 620 m2 v kat. úz. Nivy, v lokalite ulíc 
Košická - Oravská, vnútroblokový priestor do nájmu obchodnej spoločnosti:  
PREŠPOROK,    DRUŽSTVO     SLOVAKIA,    so    sídlom   Langsfeldova  26,   811 04  
Bratislava 1,  IČO:  35 824 344   za   nájomné   30 €/m2/rok   za  účelom  vybudovania   21  
parkovacích miest (z toho 1 miesto pre telesne postihnutých) s dobou nájmu na dobu neurčitú 
s nasledujúcimi podmienkami:  
1. nájomca sa zaväzuje, že vybudované parkovacie miesta po realizácii  odovzdá  vlastníkovi    
    pozemku  Hlavnému  mestu  SR  Bratislave,  ktorú  skutočnosť nájomca  oznámi Mestskej  
    časti Bratislava - Ružinov do 10 dní od odovzdania  
2. nájomca  sa  zaväzuje  dodržať  podmienky  revitalizácie  vnútrobloku  na  pozemku  parc.  
    č. 9737/1 v súčinnosti s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava - Ružinov,  referátom  
    životného prostredia a vetrejnoprospešných služieb  
3. nájomca  sa zaväzuje dopravne upraviť  vjazd   na   Oravskú   ulicu  podľa   platnej normy 

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Uznesenie   č.   235/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
25.   Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení  na  nápravu    
        nedostatkov zistených   ostatnou   kontrolou  v  ZŠ Drieňová  a  v  ZŠ   
        Borodáčova, Bratislava  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
b e r i e   na   v e d o m i e 

 
predložený Záznam o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov 
zistených ostatnou kontrolou v ZŠ Drieňová a v ZŠ Borodáčova, Bratislava 

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   236/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012  

 
 

26.   Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

   
b e r i e   na   v e d o m i e  

 1. splnenie uznesení MZ č.: 168/X/2012,   170/XI/2012,   187/XI/2012,    188/XI/2012,   
                                                195/XII/2012, 197/XII/2012, 198/XII/2012, 199/XII/2012,    
                                                200/XII/2012, 201/XII/2012, 202/XII/2012, 203/XII/2012,   
                                                211/XII/2012                  
                                                                                       termínovaných k 31. 08. 2012  

 
2. v plnení ostávajú uznesenia MZ č.: 161/X/2012   v  znení  uznesenia 196/XII/2012,   
                                                                208/XII/2012 

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   237/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012  

 
 

28.   Rôzne  
        a/ Radnica v Prievoze  

miestne zastupiteľstvo 

 
                                                               ž i a d a  

Ing. Dušana Pekára, starostu  
1. začať rokovania s vlastníkom o prinavrátení, prípadne predaji objektu Obecnej  radnice  
    v  Prievoze  do  majetku  obce  a  jeho  následné  zverenie  do  majetku   Mestskej  časti  
    Bratislava - Ružinov  
2. pripraviť architektonickú súťaž na obnovu /rekonštrukciu/ Obecnej radnice v Prievoze,  
    ktorej výsledkom bude prinavrátenie pamiatkových hodnôt historickému areálu radnice    
    a  prípadne  aj  požiarnej  zbrojnice  po  zverení  do  majetku Mestskej časti Bratislava -  
    Ružinov   
                                                                                  T : ihneď po podpísaní starostom  

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
zo dňa 25. 09. 2012  

 
 

 
28.   Rôzne  
        b/ Prenájom Zimného štadiónu Vladimíra Dzurillu  
            
 
- bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  

 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                  starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   238/XIII/2012  
zo dňa 25. 09. 2012 

 
 

 
28.   Rôzne  
        c/ Inštalácia stojana na bicykle  

miestne zastupiteľstvo 

 
                                                            u k l a d á  

 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
zabezpečiť inštaláciu stojana na bicykle pre návštevníkov a zamestnancov Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Ružinov   
                                                                                                              T : marec 2013  
          

                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                    starosta 

  

 


