
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Program z XII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava - Ružinov zo dňa 26. 06. 2012  

 
1.   Otvorenie,     voľba     overovateľov,     návrhovej     komisie,     schválenie      programu  
      - uzn. č. 194/XII/2012  
2.   Prezentácia zámerov majiteľa pozemkov po bývalom OD Ružinov (ústne)  
      Prezentuje: p. Ivan Líška  
      - uzn. č. 195/XII/2012  
3.   Návrh    na   opätovné   prerokovanie  „Upozornenia  prokurátora  Okresnej   prokuratúry    
      Bratislava  II -  podnet  na   preskúmanie  zákonnosti  Všeobecne  záväzného  nariadenia     
      mestskej  časti  Bratislava - Ružinov č. 1/2007 o  miestnych daniach na území  Mestskej     
      časti Bratislava - Ružinov“  
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 196/XII/2012  
4.   Ukončenie  funkčného  obdobia  rád  škôl a  zriadenie rád  škôl na nové funkčné  obdobie  
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 197/XII/2012  
5.   Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva mestskej   časti   Bratislava  Ružinov   k  návrhu     
      Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani    
      z nehnuteľností  
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 198/XII/2012  
-    Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava - Ružinov  k  návrhu    
      Všeobecne   záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej  republiky  Bratislavy  
      o   úprave   podmienok   predaja,   podávania   alebo  požívania   alkoholických  nápojov     
      v zariadeniach  spoločného  stravovania  alebo na iných verejne prístupných miestach  na    
      území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
      Predkladá: starosta  
      - materiál stiahnutý z programu rokovania predkladateľom  
6.   Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava - Ružinov   ... /2012  
      zo  dňa ... 2012,  ktorým sa  určuje výška  príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka     
      na    čiastočnú     úhradu    nákladov    v   základných  školách    a   materských    školách   
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 199/XII/2012  
7.   Návrh   na   schválenie    prípadu   hodného   osobitného   zreteľa   týkajúceho  sa   nájmu  
      nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy, Ostredková 14 v Bratislave, kat. úz. 
      Ružinov  
      Predkladá: riaditeľka ZŠ Ostredková  
      - uzn. č. 200/XII/2012  
8.   Návrh   na   rozšírenie   riešeného  územia   v  zadaní   pre  spracovanie  Územného  plánu  
      zóny Trnávka, Krajná - Bočná  
      Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu  
      - uzn. č. 201/XII/2012  
 



9.   Návrh   na   zosúladenie   právneho  stavu   so  skutkovým  stavom  a   súhlas  so  zmenou  
      spoluvlastníckych   podielov   na  spoločných  častiach  domu,  spoločných   zariadeniach   
      domu   a   príslušenstve  domu  v  bytovom   dome   Kvetná  14  súp. č.1026  v  Bratislave  
      Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu  
      - uzn. č. 202/XII/2012  
10. Návrh  na  prenájom  časti nehnuteľnosti -  pozemku  kat. úz. Ružinov ,  parc. č. 1207/13,   
      o  výmere  3 464 m2,  zastavaná   plocha   pre  Canis  Center  Eddy  Slovakia  (združenie),  
      Čmelíkova 17,  821 03  Bratislava  2,   IČO :  42128749   z  dôvodu  hodného  osobitného  
      zreteľa  
      Predkladá: prednostka  
      - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
11. Cvernovka  
      Predkladá: PhDr. Guldan, poslanec  
      - uzn. č. 203XII/2012  
12. Návrh  na odpustenie pohľadávky  Mestskej  časti Bratislava - Ružinov  voči   obchodnej    
      spoločnosti   Ružinovský podnik   verejno  -  prospešných   služieb,  a. s.,   v   súlade   so    
      Všeobecne   záväzným  nariadením   mestskej   časti   Bratislava - Ružinov    č.  13/2012     
      o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava - Ružinov  a  s  majetkom    
      Hlavného mesta Slovenskej   republiky  Bratislavy  zvereným  do správy  Mestskej  časti    
      Bratislava - Ružinov  
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 204/XII/2012  
13. Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov  zistených    
      ostatnou kontrolou  na Základnej škole Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava 2  
      Predkladá: miestny kontrolór   
      - uzn. č. 205/XII/2012  
14. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na 2. polrok  
      2012 
      Predkladá: miestny kontrolór   
      - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
15. Návrh  na zrušenie  Všeobecne  záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov  
      č. 14/2012  zo  dňa 15.  mája  2012  o  výške  úhrad,  spôsobe  určenia  a platenia úhrad  
      za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava  
      - Ružinov  
      Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu  
      - uzn. č. 206/XII/2012  
16. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva  
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 207/XII/2012  
17. Interpelácie  
18. Rôzne  
      a) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemku  
          Predkladá: Ošlejšek, poslanec  
          - uzn. č. 208/XII/2012  
      b) Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Piesočná 2, 821 04 Bratislava 2  
           Predkladá: Ing. Furin, poslanec  
           - uzn. č. 209/XII/2012  
      c) Rokovací   poriadok   miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti  Bratislava - Ružinov   
          Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu  
          - uzn. č. 210/XII/2012   



       d) Zmena Odmeňovacieho poriadku  poslancov miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti   
          Bratislava - Ružinov  
          Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu   
          - uzn. č. 211/XII/2012  
      e) Aktualizácia pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach  samosprávy  mestskej  časti    
          Bratislava - Ružinov  
          Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu   
          - uzn. č. 212/XII/2012  

 
Informatívne materiály  

1. Informatívna  správa  o  realizácii projektu, ktorým sa zavádzajú  protikorupčné  opatrenia    
    v kľúčových oblastiach Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
    Predkladá: prednostka  
2. Informatívna   správa   o   výstavbe  „Shoping   Centre  Ružinov  Bratislava“  stavebníkom  
    Yosaria Plaza, a. s.  
    Predkladá: prednostka  
3. Informatívna    správa    o   možnosti   osvetlenia    sochy    M.  R. Štefánika   na   Námestí  
    M. R. Štefánika  
    Predkladá: prednostka  
4. Informatívna    správa o stave  a   rozpracovanosti  územných  plánov  zón  Mestskej  časti  
    Bratislava - Ružinov  
    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 26. 06. 2012 

  

 
č. 194/XII/2012, č. 195/XII/2012, č. 196/XII/2012, č. 197/XII/2012, č. 198/XII/2012,  
č. 199/XII/2012, č. 200/XII/2012, č. 201/XII/2012, č. 202/XII/2012, č. 203/XII/2012,  
č. 204/XII/2012, č. 205/XII/2012, č. 206/XII/2012, č. 207/XII/2012, č. 208/XII/2012,  
č. 209/XII/2012, č. 210/XII/2012, č. 211/XII/2012, č. 212/XII/2012 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   194/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

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

miestne zastupiteľstvo 

 
A.                                                                   v o l í 

 
 

 
1. overovateľov záznamu                1.  Mgr. Viktória Jančoseková  
                                                           2.  Ing. Peter Valko 

  

2. návrhovú komisiu                        1. Martin Barkol  
                                                           2. Ing. Peter Hrapko - predseda  
                                                           3. Mgr. Martin Pener 

 
B.                                                            s ch v a ľ u j e 

  

upravený program rokovania :  

- stiahnutie bodu č. 6 - predkladateľom  
- zaradenie nových bodov - bod „Cvernovka“ zaradenie na 18,00 h  
                                             - bod č. 15 Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného  
                                               nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 14/2012  
- pôvodný bod č. 7 - ako bod 8  
- pôvodný bod č. 8 - ako bod 7 

- ostatné body sa prečíslujú 

 

                                                                                              Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   195/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
2.   Prezentácia   zámerov   majiteľa   pozemkov   po  bývalom  OD  Ružinov  (ústne)  
     
miestne zastupiteľstvo 

  

ž i a d a  

  

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  
osloviť Slovenskú stavebnú inšpekciu a Inšpektoriát práce za účelom  vykonania kontroly,  
či   stavba „Shoping   Centre   Ružinov  Bratislava“  spĺňa všetky bezpečnostné náležitosti  
                                                                                                            Termín : ihneď  

 
                                                                                           Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                       starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   196/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
3.   Návrh na opätovné prerokovanie „ Upozornenia prokurátora Okresnej       
      prokuratúry    Bratislava   II  -  podnet    na   preskúmanie   zákonnosti   
      Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov  č. 1/2007  
      o miestnych daniach na území  Mestskej časti Bratislava - Ružinov“ 

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                          n e v y h o v u j e  

 
upozorneniu  prokurátora  Okresnej  prokuratúry  Bratislava II č. k. Pd 138/11- 4 podľa § 28  
ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o  prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci podnetu 
RNDr. Rastislava Silného, PhD., ktorým žiadal preskúmať zákonnosť Všeobecne záväzného 
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava - Ružinov  č. 1/2007  o  miestnych  daniach na  území 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov a následne zabezpečiť jeho zmenu v súlade  so zákonom  
č. 511/1992 Zb. a zákonom č. 582/2004 v znení neskorších predpisov 

 
B.                                                                u k l a d á  

 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
postupovať   v súlade   s   uznesením   Miestneho  zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava -  
Ružinov č. 161/X/2012 zo dňa 03. 04. 2012 

 
                                                                                              Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta 

 
 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   197/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
4.   Ukončenie  funkčného  obdobia  rád škôl  a zriadenie  rád  škôl  na   nové  funkčné    
      obdobie  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                        s ch v a ľ u j e  
               

delegovaných  zástupcov Mestskej časti Bratislava - Ružinov do nižšie uvedených  rád škôl  
na nové funkčné obdobia jednotlivých rád škôl nasledovne: 

  

           do Rady školy pri  materskej škole :        zástupcovia zriaďovateľa :  
             
            MŠ Bancíkovej 2                                         JUDr. Daniela Šurinová  
            funkčné obdobie:                                         Mgr. Boris Cehlárik  
            október 2012 - október 2016                       Martin Barkol  
                                                                                 Ing. Peter Hrapko    
             
            MŠ Miletičova 37                                        Ing. Ľudmila Bílá  
            funkčné obdobie:                                         MUDr. Vladimír Ferjenčík  
            jún 2012 - jún 2016                                     Radovan Struhár  
                                                                                 PhDr. Patrik Guldan  
   
            MŠ Piesočná 2                                             Ing. Pavol Šmilňák  
            funkčné obdobie:                                         Katarína Ševčíková  
            október 2012 - október 2016                       Ing. Eulália Ižová, CSc.  
                                                                                 Ing. Vladimír Sloboda  
   
            MŠ Prešovská 28                                         Ing. Ján Junas  
            funkčné obdobie:                                         Ing. Ľudmila Bílá  
            jún 2012 - jún 2016                                     Ing. Martin Klementis  
                                                                                 Ing. Peter Valko  

           MŠ Pivonková 9                                           JUDr. Daniela Šurinová  
           funkčné obdobie:                                          Mgr. Viktória Jančošeková  
           jún 2012 - jún 2016                                      Ing. Günther Furin  
                                                                                Josef Ošlejšek  



   
           MŠ Stálicová 2                                             Ing. Pavol Šmilňák  
           funkčné obdobie:                                          Robert  Müller  
           september 2012 - september 2016                Mgr. Ján Buocik  
                                                                                 Ing. Katarína Otčenášová  
   
           MŠ Velehradská 24                                      MUDr. Vladimír Ferjenčík  
           funkčné obdobie:                                          Ing. Vladimír Sloboda  
           jún 2012 - jún 2016                                       PhDr. Patrik Guldan  
                                                                                 Radovan Struhár  
             
             

           do Rady školy pri základnej  škole :           zástupcovia zriaďovateľa :  

            ZŠ Borodáčova 2                                        JUDr. Daniela Šurinová  
            funkčné obdobie:                                        Martin Barkol  
            jún 2012 - jún 2016                                    Ing. Peter Hrapko  
                                                                                Mgr. Martin Pener  
                                                              
            ZŠ Drieňová 16                                          Ing. Michal Kocián  
            funkčné obdobie:                                        Ing. Katarína Otčenášová  
            jún 2012 - jún 2016                                    Ing. Tatiana Tomášková  
                                                                                Ing. Martin Klementis  
   
            ZŠ Kulíškova 8                                           MUDr. Vladimír Ferjenčík  
            funkčné obdobie:                                        PhDr. Patrik Guldan  
            jún 2012 - jún 2016                                    Ing. Peter Hrapko  
                                                                                Ing. Peter Valko  
            
            ZŠ Medzilaborecká 11                                Ing. Michal Kocián  
            funkčné obdobie:                                         Ing. Tatiana Tomášková  
            jún 2012 - jún 2016                                     Ing. Katarína Otčenášová  
                                                                                Josef Ošlejšek  
   
            ZŠ Mierová 46                                            Mgr. Martin Pener  
            funkčné obdobie:                                        Ing. Ján Junas  
            jún 2012 - jún 2016                                    Ing. Günther Furin  
                                                                               PaedDr. Mária Barancová  
   
            ZŠ Nevädzová 2                                         Mgr. Martin Pener  
            funkčné obdobie:                                        Mgr. Viktória Jančošeková  
            jún 2012 - jún 2016                                    Ing. Günther Furin  
                                                                               Josef Ošlejšek  
   
            ZŠ Ostredková 14                                       Robert  Müller  
            funkčné obdobie:                                        Ing. Eulália Ižová, CSc.  
            jún 2012 - jún 2016                                    Mgr. Ján Buocik  
                                                                                Ing. Martin Klementis  
     



            ZŠ Vrútocká 58                                          Ing. Pavol Šmilňák  
            funkčné obdobie:                                        Katarína Ševčíková  
            jún 2012 - jún 2016                                    Ing. Eulália Ižová, CSc.  
                                                                                Ing. Vladimír Sloboda 

 
B.                                                               u k l a d á  

 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
písomne  informovať školy o delegovaní zástupcov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Ružinov a pripraviť delegačné listy  
                                                                                              T : ihneď po podpise starostom  

                                                                                          Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                     starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   198/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
5.   Stanovisko    Miestneho    zastupiteľstva    mestskej    časti   Bratislava    Ružinov   
      k  návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  
      Bratislavy o dani  z nehnuteľností 

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                              s ú h l a s í  

 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného  mesta SR Bratislavy o dani z 
nehnuteľnosti bez pripomienok 

 
B.                                                           o d p o r ú č a  

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

                                                                                         Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                     starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

zo dňa 26. 06. 2012  

 
-     Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava   Ružinov     
      k návrhu   Všeobecne   záväzného   nariadenia   hlavného   mesta    Slovenskej   
      republiky   Bratislavy    o   úprave    podmienok    predaja,   podávania   alebo    
      požívania   alkoholických    nápojov  v  zariadeniach  spoločného   stravovania   
      alebo   na   iných   verejne   prístupných   miestach  na  území Hlavného mesta  
      Slovenskej republiky Bratislavy 

 
- materiál stiahnutý z programu rokovania predkladateľom 

 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 

Uznesenie   č.   199/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
6.   Návrh   Všeobecne   záväzného  nariadenia  mestskej   časti   Bratislava  -  Ružinov   
      ... /2012  zo  dňa ... 2012,  ktorým  sa  určuje výška  príspevku  zákonného  
      zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách  a  
      materských školách   

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                           s ch v a ľ u j e  

 
Všeobecne   záväzné   nariadenie   mestskej  časti  Bratislava - Ružinov   č. 21 /2012 zo dňa  
26. júna 2012,  ktorým sa  určuje  výška   príspevku  zákonného  zástupcu   dieťaťa  a  žiaka  
na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách   

 
B.                                                             u k l a d á  

 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
1. vyhlásiť Všeobecne  záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 21/2012  
    zo dňa 26. júna 2012, ktorým  sa  určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa  a  
    žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách  
2. zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým  
                                                                                            

C.                                                               ž i a d a  

 
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  
vyčleniť  v  návrhu  rozpočtu  pre  roky  2013  a 2014  finančné  prostriedky minimálne na  
úrovni 2012  
                                                                                   T : ihneď po podpise starostom  

                                                                                              Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                              starosta  

 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   200/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

7.   Návrh   na   schválenie   prípadu   hodného   osobitného  zreteľa   týkajúceho  sa    
      nájmu    nebytových    priestorov  v  pavilóne B  Základnej školy, Ostredková 14    
      v Bratislave, kat. úz. Ružinov  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

A.                                                             s ch v a ľ u j e  

ako   dôvod   hodný  osobitného  zreteľa  v súlade s § 9a, ods. 9, písmeno c) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o  majetku   obcí  v   znení   neskorších   predpisov,  nájom nebytových  
priestorov   v   pavilóne   B   Základnej  školy , Ostredková 14,  821 02 Bratislava 2  za  
účelom prevádzkovania školského stravovania žiakov a zamestnancov školy  
                                     o výmere 215,38 m2 za nájomné 2 801,08 €/ročne  
do nájmu:  
Anne Brinkáčovej - Súkromná školská jedáleň AB  
Ostredková 14 
821 02 Bratislava 2 
IČO 342 530 68 
na dobu určitú od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2017 s nasledujúcimi podmienkami: 

1. Nájomca   sa   zaväzuje   dodržať   maximálnu   výšku   stravnej  jednotky,  ktorá  musí  
    zodpovedať  sume za výšku nákladov na nákup potravín podľa jednotlivých  vekových    
    kategórií   stravníkov  v  nadväznosti    na   odporúčané   výživové   dávky   v   rozsahu  
    finančného   pásma 4,  zverejneného  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  a športu   
    Slovenskej  republiky  na svojom  webovom sídle a sume príspevku na réžiu. Nájomca    
    stanoví stravníkom výšku príspevku na réžiu maximálne vo výške 30% z  príspevku na    
    nákup potravín na jedno jedlo.  
2. Nájomné  za  prenajaté  priestory  je  stanovené  dohodou   zmluvných  strán v  zmysle    
    zákona  č. 18/1966 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
    Nájomné za nebytové priestory je stanovené minimálne:  
    kuchyňa a kancelária - spolu 122,1 m2 v sume 16,60 €/m2/ročne  
    pivnica, WC, sprcha, schodisko - spolu 93,28 m2 v sume 8,30 €/m2/ročne  
    t. j. spolu 2 801,08 € (slovom dvetisícosemstojedno 8/100€) ročne .  
3. Nájomca  musí  byť zaradený  do  siete školských  stravovacích zariadení  Ministerstva    
    školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

B.                                                              u k l a d á  

PaedDr. Erike Drgoňovej, riaditeľke ZŠ Ostredková 14  
uzatvoriť    predmetnú    zmluvu    za   podmienok   stanovených  v   bode  A.  uznesenia 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   201/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
8.   Návrh na rozšírenie riešeného územia v zadaní pre spracovanie územného plánu  
      zóny Trnávka, Krajná - Bočná 

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

A.                                                    b e r i e   na   v e d o m i e,  

že stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS ORM 57210/09-344162-1 zo dňa  
08. 03. 2010, doručené po preskúmaní procesu prerokovania zadania  podľa § 20  zákona  
č. 50/1976 Zb., je  súčasťou  zadania pre  spracovanie  Územného   plánu  zóny  Trnávka,  
Krajná - Bočná 

B.                                                            s ch v a ľ u j e  

rozšírenie  riešeného  územia  v  zadaní  pre spracovanie Územného plánu zóny  Trnávka,  
Krajná - Bočná podľa situácie, ktorá tvorí prílohu zadania 

 
C.                                                              u k l a d á  

 
Ing. Vladimírovi Slobodovi, zástupcovi starostu  
zabezpečiť  zaslanie  schváleného  zadania  Magistrátu  hlavného  mesta  SR   Bratislavy a 
spracovateľovi  územného  plánu  zóny a zabezpečiť pokračovanie  prác  na  Územnom  
pláne zóny Trnávka, Krajná - Bočná  v súlade  s  rozšírením  riešeného  územia v  zadaní   
                                                                                                             T : jún 2012  

 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta 

 
 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   202/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
9.   Návrh  na zosúladenie právneho stavu so skutkovým stavom a súhlas so zmenou  
      spoluvlastníckych     podielov    na    spoločných    častiach    domu,    spoločných   
      zariadeniach domu a príslušenstve domu v bytovom dome Kvetná 14 súp. č.1026  
      v Bratislave  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
A.                                                               s ch v a ľ u j e  

 
uzavretie dohody  o  zosúladení  právneho stavu so skutkovým stavom (o zmene veľkosti   
podlahovej     plochy    bytov,    určenie    plynovej    kotolne    vrátane    technologického  
zariadenia   a príslušenstva   ako   spoločného   zariadenia   domu)   a   súhlas  so zmenou    
spoluvlastníckych   podielov   na   spoločných   častiach  domu, spoločných  zariadeniach  
domu   a  príslušenstve  domu  v   bytovom  dome  Kvetná 14  súpis. č. 1026  v Bratislave 

 
B.                                                                  u k l a d á  

 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
zabezpečiť uzatvorenie  dohody  o  zosúladení  právneho  stavu so skutkovým  stavom  a  
súhlasu    so  zmenou  spoluvlastníckych    podielov    v    bytovom    dome    Kvetná   14,   
821 08 Bratislava2  
                                                                                                           T : 31. 07. 2012  

                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                          starosta 

 
 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

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

 
- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

  

                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   203/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

  

11.   Cvernovka  

miestne zastupiteľstvo 

 
                                                                      ž i a d a  

  

Ing. Dušana Pekára, starostu  
1. požiadať o usmernenie Krajský stavebný úrad Bratislava a Ministerstvo dopravy,  
výstavby a regionálneho rozvoja SR voveci aplikácie upozornenia prokurátora č. Kd 195/12-
7  zo dňa 01.06.2012  
2. podať návrh na vydanie predbežného opatrenia na zastavenie búracích prác do času 
vydania právoplatného búracieho povolenia v novom správnom konaní 

                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   204/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

12.   Návrh  na  odpustenie   pohľadávky   Mestskej   časti   Bratislava - Ružinov   voči    
        obchodnej  spoločnosti  Ružinovský podnik  verejno - prospešných  služieb,   a. s.,  
        v   súlade   so   Všeobecne   záväzným   nariadením   mestskej   časti    Bratislava -  
        Ružinov   č.  13/2012   o   zásadách   hospodárenia   s   majetkom   Mestskej    
        časti Bratislava  -  Ružinov  a   s   majetkom  Hlavného   mesta   Slovenskej    
        republiky    Bratislavy     zvereným    do    správy    Mestskej    časti     Bratislava    
        -   Ružinov  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

A.                                                          s ch v a ľ u j e                                             

odpustenie   pohľadávky  Mestskej  časti  Bratislava - Ružinov vo výške 833 107,86 €  voči  
obchodnej    spoločnosti    Ružinovský    podnik    verejno  -  prospešných  služieb,  a. s., so  
sídlom  Mlynské  luhy 19, 821 05 Bratislava 2,  IČO : 35 828 064, v  súlade  so  Všeobecne  
záväzným    nariadením    mestskej    časti   Bratislava  - Ružinov    č. 13/2012   o  zásadách   
hospodárenia  s   majetkom  Mestskej  časti Bratislava - Ružinov  a  s  majetkom   Hlavného   
mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy   zvereným  do  správy Mestskej  časti Bratislava  
- Ružinov 

B.                                                               u k l a d á  

Mgr. Attilovi Horváthovi, riaditeľovi RPV-PS, a. s.  
predložiť  na   zasadnutie   MZ  materiál  s  návrh  opatrení,   ktoré   zabezpečia   efektívne  
hospodárenie podniku a zabránia opätovnému tvoreniu dlhu  
                                                                                                   T : MZ 04. 09. 2012  
C.                                                               u k l a d á  

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
1. predložiť   novú  Rámcovú  zmluvu  o  zabezpečení  verejno-prospešných  služieb a novú  
    Zmluvu  o komplexnom  nájme  majetku  s Ružinovským podnikom verejno-prospešných  
    služieb, a.s. na schválenie  
                                                                                                   T : MZ 09. 10. 2012  
2. zabezpečiť   odpis  predmetnej  pohľadávky  z  účtovníctva  Mestskej  časti   Bratislava -  
   Ružinov   v   súlade   so   zákonom   č. 431/2002 Z. z.   o účtovníctve  v  znení neskorších  
   predpisov  
                                                                                                  T : do 31. 12. 2012  

                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   205/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
13.   Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov    
        zistených    ostatnou     kontrolou    na    Základnej   škole    Medzilaborecká 11,    
        821 01  Bratislava  2 

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

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

predloženú správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov 
zistených ostatnou  kontrolou  v Základnej  škole Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava 2 

 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
14.   Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na  
        2. polrok 2012  

  

- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   206/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
15.  Návrh  na  zrušenie  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -  
       Ružinov č. 14/2012 zo dňa 15. 05. 2012 o výške úhrad, spôsobe určenia a  
       platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  
       Mestskej časti Bratislava - Ružinov  

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

 
z r u š u j e 

 
1. Uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 177/XI/2012 zo dňa 15. 05. 2012 

2. Všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti Bratislava - Ružinov č. 14/2012 zo dňa  
    15. 05. 2012  o  výške  úhrad,  spôsobe  určenia  a   platenia    úhrad    za   poskytovanie  
     sociálnych  služieb  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

                                                                                T : ihneď po podpise starostom  

 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   207/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
16.   Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

  

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

  

splnenie uznesení MZ č. :   40/IV/2011, 83/VI/2011, 162/X/2012 v znení uznesenia MZ  
                                              179/XI/2012,    176/XI/2012,    178/XI/2012,   180/XI/2012,  
                                              181/XI/2012, 182/XI/2012 

                                                                                termínovaných k 15. 06. 2012  

 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   208/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
18.   Rôzne  
        a)  Vyhlásenie   verejnej   obchodnej   súťaže   na   prenájom    pozemku 

miestne zastupiteľstvo 

 
ž i a d a  

 
Ing. Dušana Pekára, starostu  
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  

 
   
                                                                                              Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   209XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
18.   Rôzne  
        b) Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Piesočná 2, 821 04 Bratislava 2 

miestne zastupiteľstvo 

 
ž i a d a 

 
Ing. Dušana Pekára, starostu  
1. zabezpečiť   opakovanie  výberového  konania  na  Materskej  škole  Piesočná 2, 821 04  
    Bratislava 2 a to od etapy, v ktorej nastalo  pochybenie, ktoré spôsobilo nevymenovanie  
    víťaza výberového konania  
2. zrušiť    nové   výberové   konanie   na   riaditeľku   Materskej  škole Piesočná 2, 821 04    
    Bratislava 2    

                                                                                              Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                     starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   210/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
18.   Rôzne  
        c) Rokovací   poriadok   miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti  Bratislava -   
            Ružinov   

miestne zastupiteľstvo 

 
u k l a d á  

 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
1. vypracovať  nový  Rokovací  poriadok  miestneho zastupiteľstva  Bratislava - Ružinov  
    a predložiť ho na pripomienkovanie všetkým komisiám MZ  
                                                                                                              T : 10. 10. 2012  
2. predložiť následne  po vyhodnotení pripomienok návrh  nového rokovacieho poriadku  
    na rokovanie MZ  
                                                                                                              T : 13. 11. 2012  

                                                                                              Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta 

 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   211/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
18.   Rôzne  
        d) Zmena  Odmeňovacieho  poriadku  poslancov miestneho  zastupiteľstva   
            mestskej časti Bratislava - Ružinov  

miestne zastupiteľstvo 

A.                                                               s ch v a ľ u j e  

zmenu    Odmeňovacieho    poriadku    poslancov    miestneho   zastupiteľstva   mestskej  
časti  
Bratislava - Ružinov nasledovne:  
- dopĺňa sa nový článok takto:  
    Článok 10  
    Mimoriadne odmeny  
    1) Poslancovi miestneho zastupiteľstva sa môžu podľa dosiahnutých výsledkov  pri  plnení  
        úloh  mestskej časti  priznať  mimoriadne odmeny. Mimoriadne odmeny poslanca môžu    
        dosiahnuť   počas   kalendárneho roka   sumárne  výšku  3,0  násobku  priemernej  mzdy.  
    2) Návrh  na mimoriadnu  odmenu  predkladá  starostovi  predseda komisie, ktorej je daný    
        poslanec členom. O výške odmeny rozhoduje starosta.Mimoriadna odmena je funkčným  
        pôžitkom.  
- pôvodný Článok 10 sa prečísluje na Článok 11 

Ostatné  ustanovenia  Odmeňovacieho  poriadku poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej  
časti Bratislava - Ružinov nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené  
                                                                                                      T : od 01. 07. 2012  

B.                                                                u k l a d á  

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
zapracovať zmenu  a  vydať  Odmeňovací  poriadok miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Ružinov 

                                                                                              Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta 

 
 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   212/XII/2012  
zo dňa 26. 06. 2012 

 
 

 
18.   Rôzne  
        e) Aktualizácia pravidiel  kontrolnej činnosti v podmienkach  samosprávy  
            Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
           

miestne zastupiteľstvo 

 
u k l a d á 

 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
1. vypracovať   a  predložiť  na  pripomienkovanie  všetkým   komisiám   MZ  aktualizované   
    Pravidlá   kontrolnej   činnosti  v  podmienkach   samosprávy   Mestskej   časti  Bratislava -
   
    Ružinov,  ktoré  boli  schválené  uznesením Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Ružinov  
    č.178/XVII/2008 zo dňa 29. 04. 2008  
                                                                                                             T : 10. 10. 2012  
2. predložiť   následne   po  vyhodnotení  pripomienok pravidlá výkonu  miestnej   kontroly    
    na  schválenie  MZ  
                                                                                                             T : 13. 11. 2012 

                                                                                              Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta 

 


