
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  

 
Program z VIII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava - Ružinov zo dňa  13. 12. 2011  
 
 
 
1.    Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu  
       - uzn. č. 120/VIII/2011  
2.    Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 14814/556,  v   kat.  úz   Trnávka,  za  účelom  
       vybudovania   parkovacích  miest  a   príjazdovej  rampy   spoločnosti   IN   DEVELOP,  
       s. r. o., so sídlom Pod Juhom 3154/8,   911 01  Trenčín,  z  dôvodu  hodného  osobitného  
       zreteľa     
       Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu    
       - materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom  
3.    Návrh na vyradenie  dlhodobého   hmotného majetku ZŠ Prešovská 28, 821 08 Bratislava  
       Predkladá: riaditeľka MŠ Prešovská  
       - uzn. č. 121/VIII/2011  
4.    Návrh na vyradenie  dlhodobého  hmotného majetku ZŠ Borodáčova 2, 821 03 Bratislava  
       Predkladá: riaditeľka MŠ Borodáčova  
       - uzn. č. 122/VIII/2011  
5.    Návrh na vyradenie hmotného investičného majetku RPV-PS, a. s.  
       Predkladá: riaditeľ RPV-PS, a. s.  
       - uzn. č. 123/VIII/2011  
6.    Návrh na rozpočtové opatrenia k schválenému rozpočtu na rok 2011  
       Predkladá: starosta    
       - uzn. č. 124/VIII/2011  
7.    Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2012 - 2014  
       Predkladá: starosta  
       - uzn. č. 125/VIII/2011  
8.    Návrh   Všeobecne   záväzného  nariadenia    č. ... /2011    zo    dňa   13.  decembra  2011  
       o nájme bytov  
       Predkladá: Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu  
       - uzn. č. 126/VIII/2011  
9.    Návrh   Všeobecne   záväzného  nariadenia    č. ... /2011    zo    dňa   13.  decembra  2011  
       o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom Mestskej  
       časti  Bratislava  -  Ružinov    v  čase  hmotnej  núdze,  náhlej   núdze,   pri    poskytovaní  
       finančného    príspevku    na    zabezpečovanie   spoločného   stravovania   nepracujúcich  
       dôchodcov a o iných finančných príspevkoch  
       Predkladá: Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu  
       - uzn. č. 127/VIII/2011  
10.  Pripomienky MZ k: Návrhu dodatku Štatútu  hl.  mesta  SR  Bratislavy  (oblasť    
       sociálnej politiky)  
       Predkladá: Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu  
       - uzn. č. 128/VIII/2011  
11.  Plán    využitia     finančných     prostriedkov    vedených    na   mimorozpočtovom   účte  
       Predkladá: riaditeľ DD  
       - uzn. č. 129/VIII/2011  
 



12.  Návrh na schválenie Dodatku k  Nájomnej  zmluve   č.  1333/2011   uzatvorenej    medzi  
       prenajímateľom  Mestskou časťou  Bratislava  -  Ružinov  a  nájomcami  spoločnosťami  
      1.Architekti B.K.P.Š., spol. s r.o., Trnavská cesta 61, 821 01 Bratislava, IČO: 30 777 399  
       a   2.  LTL-UNI, s.r.o. Trnavská cesta 61, 821 01 Bratislava,  IČO: 45 281 611,  na dobu  
       neurčitú dňa 18.3.2011, účinnej od 22.3.2011, v ktorom budú zakotvené zmeny  týkajúce   
       sa  zmluvnej  strany - 1. nájomcu a zmeny súvisiace so zmenou, zrušením a   nahradením  
       príslušných ustanovení   tejto  nájomnej  zmluvy,  ktorých   sa   tieto  zmeny  budú  týkať 
       z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
       Predkladá: Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu  
       - uzn. č. 130/VIII/2011  
13.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  materských škôl  
       v   zriaďovateľskej   pôsobnosti  Mestskej  časti  Bratislava  -  Ružinov   za   školský   rok  
       2010/2011  
       Predkladá: Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu  
       - uzn. č. 131/VIII/2011  
14.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  základných škôl  
       v   zriaďovateľskej   pôsobnosti  Mestskej  časti   Bratislava  -  Ružinov   za  školský   rok  
       2010/2011  
       Predkladá: Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu  
       - uzn. č. 132/VIII/2011  
15.  Analýza stavu materských škôl  
       Predkladá: prednostka    
       - uzn. č. 133/VIII/2011  
16.  Správa o výstavbe „Shoping Centre Ružinov Bratislava“ stavebníkom Yosaria Plaza, a. s.  
       Predkladá: prednostka    
       - uzn. č. 134/VIII/2011  
17.  Návrh na určenie sobášneho dňa, miesta a doby konania sobášnych obradov  
       Predkladá: starosta    
       - uzn. č. 135/VIII/2011  
18.  Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov  zistených  
       ostatnou kontrolou v MŠ Stálicová 2 a Prešovská 28  
       Predkladá: miestny kontrolór  
       - uzn. č. 136/VIII/2011  
19.  Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra  MČ Bratislava -  
       - Ružinov na 1. polrok 2012  
       Predkladá: miestny kontrolór  
       - uzn. č. 137/VIII/2011  
20.  Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva  
       Predkladá: prednostka  
       - uzn. č. 138/VIII/2011  
21.  Interpelácie  
22.  Rôzne  
       a/  Odpadkové koše na ulici Vl. Clementisa  
            Predkladá: Ing. Eulália Ižová, poslankyňa  
            - uzn. č. 139/VIII/2011  
       b/  Revitalizácia DI na Jadrovej ulici  
            Predkladá: Ing. Eulália Ižová, poslankyňa           
            -bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
    



      c/  Skultivovanie parku na Sputnikovej ulici  
            Predkladá: Ing. Eulália Ižová, poslankyňa  
            - bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
       d/  Poklop na kanál oproti domu na Rovníkovej 8  
            Predkladá: Ing. Eulália Ižová, poslankyňa  
            - uzn. č. 140/VIII/2011  
       e/  Passport detských ihrísk v MČ  
            Predkladá: Judr. Daniela Šurinová         
            - uzn. č. 141/VIII/2011  
       f/  Zmena VZN č. 5/2003 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb  
           Predkladá: PhDr. Patrik Guldan         
            - uzn. č. 142/VIII/2011  
 
 
Informatívne materiály  
1.  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 13. 12. 2011  

 
 
 

č. 120/VIII/2011, č. 121/VIII/2011, č. 122/VIII/2011, č. 123/VIII/2011, č. 124/VIII/2011,  
č. 125/VIII/2011, č. 126/VIII/2011, č. 127/VIII/2011, č. 128/VIII/2011, č. 129/VIII/2011,  
č. 130/VIII/2011, č. 131/VIII/2011, č. 132/VIII/2011, č. 133/VIII/2011, č. 134/VIII/2011,  
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   120/VIII/2011        
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
1.   Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu  
 
miestne zastupiteľstvo  
 
 
A.                                                                   v o l í  
 
 
1. overovateľov záznamu         1. PhDr. Patrik Guldan    
                                                    2. Mgr. Martin Pener  
 
 
 
2. návrhovú komisiu                 1. Ing. Günther Furin - predseda    
                                                    2. Ing. Peter Hrapko    
                                                    3. Josef Ošlejšek  
 
 
B.                                                          s ch v a ľ u j e  
 
 
 
upravený program rokovania :  
 
- pôvodný bod č. 11 sa presúva za bod č. 1  
- nový bod č. 6 Návrh na rozpočtové opatrenia k schválenému rozpočtu na rok 2011  
                          Predkladá: starosta    
- ostatné body sa prečíslujú  
 
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta  
 
 

 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
       

zo dňa 13. 12. 2011  
 

 
2.   Návrh  na  prenájom  časti pozemku  parc. č. 14814/556, v kat. úz. Trnávka,  
      za účelom vybudovania parkovacích  miest a príjazdovej rampy spoločnosti    
      IN DEVELOP, s.r.o., so sídlom Pod Juhom 3154/8, 911 01Trenčín, z dôvodu     
      hodného  osobitného zreteľa   -   materiál  bude prerokovaný za prítomnosti  
      pozvaných zástupcov spoločnosti  IN DEVELOP, s. r. o.  
 
 
- materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta   
 
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov   
 

Uznesenie   č.   121/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
3.   Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku MŠ Prešovská 28,  
      821 08 Bratislava 2  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
A.                                                          s ch v a ľ u j e  
 
vyradenie dlhodobého hmotného majetku Materskej školy Prešovská 28, 821 02 Bratislava 2  
v obstarávacej cene 935,40 €  
 
a to : Počítač s monitorom, inv. č. 146   
 
B.                                                            u k l a d á  
 
Mgr. Ivete Brodzianskej , riaditeľke MŠ  
zabezpečiť  -  vyradenie majetku z evidencie materskej školy  
                    -  likvidáciu majetku organizáciou na to určenou  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                       starosta    
                                
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov   
 

Uznesenie   č.   122/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
4.   Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Borodáčova 2,  
      821 03 Bratislava  
 
 
A.                                                          s ch v a ľ u j e  
 
 
vyradenie dlhodobého hmotného majetku zvereného do správy základnej  školy  
Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 2  v obstarávacej cene 1 378,15 €  
a to :  
- plynový kotol GS AA-1230  
   
 
B.                                                            u k l a d á  
 
 
Ing. Eme Mílovej, riaditeľke  
zabezpečiť  -  vyradenie majetku z evidencie základnej školy  
                    -  likvidáciu majetku organizáciou na to určenou  
 
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta   
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   123/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
5.   Návrh na vyradenie hmotného investičného majetku RPV-PS, a. s.  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                          s ch v a ľ u j e  
 
 
vyradenie, likvidáciu a odpredaj hmotného investičného majetku zvereného do správy  
RPV-PS, a. s. v obstarávacej cene 84 660,19 €  
 
Hospodárska správa        11 887,73  
Všeobecná údržba            1 704,87  
Trhoviská                       32 672,36  
Detské ihriská                21 860,29  
ČK a LO                          6 534,94  
 
C e l k o m                  84 660,19  
 
 
B.                                                            u k l a d á  
 
 
Mgr. Attilovi Horváthovi, riaditeľovi RPV-PS, a. s.  
zabezpečiť - vyradenie majetku z evidencie RPV-PS, a. s.  
                   - ponúknutie vyradeného majetku záujemcom  
                   - likvidáciu majetku organizáciou na to určenou  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                       starosta   
 
 

 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   124/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
6.    Návrh na rozpočtové opatrenia k schválenému rozpočtu na rok 2011  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
A.                                                           s ch v a ľ u j e  
 
rozpočtové opatrenie podľa § 14 odsek 2  písmeno a)  zákona č 583/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, za podmienky dodržania bilancie celkových príjmov a celkových 
výdavkov  schválenej uznesením MZ č. 109/VII/2011 zo dňa 8.11.2011  nasledovnými 
presunmi rozpočtovaných prostriedkov :  
 

 Rekapitulácia     

   1. zmena  Upravený 

 Druh  rozpočtu 2011  rozpočet 

 Bežné príjmy  21 107 964  21 107 964 

 Bežné výdavky  20 622 740  20 622 740 

 Bežný rozpočet  485 224  485 224 

           

 Kapitálové príjmy  681 966  681 966 

 Kapitálové výdavky  3 759 589  3 759 589 

 Kapitálový rozpočet  -3 077 623  -3 077 623  

              

 Príjmové finančné operácie  2 808 293  2 808 293 

 Výdavkové finančné operácie  215 894  215 894 

 Finančné operácie  2 592 399  2 592 399 

 

 ROZPOČET  CELKOM  0  0 

 
 

 B.                                                                      u k l a d á  
 

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
upraviť výdavkové položky v zmysle schválených  rozpočtových opatrení  

                                                                                                                      T : ihneď  
 
 

                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                               starosta   



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov   
 

Uznesenie   č.   125/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011 

7.   Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2012 - 2014  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
A.                                                           s c h v a ľ u j e  
 
1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2012 podľa predloženého materiálu  
 

 Príjmy spolu  
 z toho : 

  
 Návrh rozpočtu 
 na rok 2012 

 Prognóza rozpočtu 
 na rok 2013 

 Prognóza rozpočtu 
 na rok 2014 

 Bežné príjmy  v €  20 987 287  21 306 061  21 636 991 

 Kapitálové príjmy  v €  1 081 000  564 000  564 000 

 Finančné operácie  v €  303 990  102 380  101 000 

 S P O L U  v €  22 372 277  21 972 441  22 301 991 

 

 Výdavky spolu  
 z toho : 

  
 Návrh rozpočtu 
 na rok 2012 

 Prognóza rozpočtu 
 na rok 2013 

 Prognóza rozpočtu 
na rok 2014 

 Bežné výdavky  v €  20 866 268  20 925 408  21 029 911 

 Kapitál. výdavky  v €  1 290 429  831 453  1 056 500 

 Finančné operácie  v €  215 580  215 580  215 580 

 S P O L U   v €  22 372 277  21 972 441  22 301 991 

 
 
2. Zapojenie rezervného fondu vo výške 200 000 € na účel hydraulického a termostatického  
    vyregulovania objektov ZŠ a MŠ  
 
B.                                                b e r i e   na   v e d o m i e  
 
prognózu rozpočtu na roky 2013-2014 podľa predloženého materiálu  
 
C.                                                           u k l a d á  
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
1. rozpísať rozpočet na jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mestskou   
    časťou Bratislava - Ružinov                                                                        T : ihneď  
 
2. zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov     T : 31. 12. 2012  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                       starosta   



                              Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov   
 
                                                   Uznesenie   č.   126/VIII/2011  
                                                               zo dňa 13. 12. 2011 

 
 
8.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov  
      č. ... /2011 zo dňa 13. decembra 2011 o nájme bytov  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                         s ch v a ľ u j e  
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov  č. 8 /2011 zo dňa  
13. decembra 2011 o nájme bytov v rozsahu pozmeňujúceho návrhu  
 
 
B.                                                                 u k l a d á  
 
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
- vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov  č. 8 /2011  
                  zo dňa 13. decembra 2011 o nájme bytov  
- zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým   
                                                                                T : ihneď po podpise starostom  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta  
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   127/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
9.   Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia č. ...  /2011 zo  dňa 13. decembra 2011  
      o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom  
      Mestskej  časti  Bratislava  -  Ružinov  v čase  hmotnej  núdze, náhlej núdze, pri  
      poskytovaní  finančného  príspevku  na  zabezpečovanie spoločného stravovania    
      nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
A.                                                          s ch v a ľ u j e  
   
Všeobecne  záväzné  nariadenie mestskej  časti  Bratislava  -  Ružinov  č.9/2011 zo dňa  
13. decembra 2011 o poskytovaní nenávratných jednorázových finančných  príspevkov  
obyvateľom mestskej  časti  Bratislava -  Ružinov  v čase hmotnej núdze, náhlej  núdze,  
pri   poskytovaní   finančného   príspevku  na  zabezpečovanie  spoločného  stravovania  
nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch  
 
B.                                                            u k l a d á  
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
-  vyhlásiť   Všeobecne   záväzné   nariadenie   mestskej    časti  Bratislava  -  Ružinov   
    č. 9/2011  zo dňa 13. decembra 2011  o  poskytovaní   nenávratných   jednorázových    
    finančných   príspevkov  obyvateľom  mestskej  časti  Bratislava  -  Ružinov   v  čase  
    hmotnej     núdze,     náhlej      núdze,    pri     poskytovaní     finančného    príspevku   
    na  zabezpečovanie    spoločného  stravovania  nepracujúcich  dôchodcov  a  o iných     
    finančných príspevkoch  
-  zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým  
 
C.                                                          z r u š u j e  
 
uznesenie   Miestneho  zastupiteľstva  Bratislava   -   Ružinov   č.  29 /II/ 2003  zo  dňa  
11. februára  2003  o výške  príspevku  na  spoločné  stravovanie  dôchodcov,  občanov  
Mestskej časti Bratislava - Ružinov   
                                                                                T : ihneď po podpise starostom  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                      starosta  
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   128/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
10.   Pripomienky  MZ k:  Návrhu  dodatku  Štatútu  hl.  mesta  SR  Bratislavy  (oblasť   
        sociálnej politiky)  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                              s ú h l a s í  
 
 
s  návrhom  dodatku  Štatútu  Hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy,  ktorým sa 
navrhuje zmena v čl. 31 a 32 a zmena v poznámke pod čiarou k odkazu 36 a  48, s výnimkou  
bodu  č. 5, ktorý  znie: „pomoci  pri  osobnej   starostlivosti  o  dieťa“,  písm. e) ods. 10, čl.32  
 
 
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  
 

Uznesenie   č.   129/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
11.   Plán využitia finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

b e r i e   na   v e d o m i e  
 
 
Plán využitia finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte Domova 
dôchodcov Pažítková 2 v Bratislave  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta  
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   130/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
12.   Návrh na schválenie  Dodatku k  Nájomnej  zmluve č. 1333/2011 uzatvorenej  
        medzi prenajímateľom  Mestskou  časťou Bratislava - Ružinov a nájomcami   
        spoločnosťami 1.Architekti B.K.P.Š., spol. s. r. o.,Trnavská  cesta  61,  821 01  
        Bratislava  2,  IČO : 30 777 399  a  2.  LTL - UNI, s. r. o., Trnavská  cesta  61,   
        821 01  Bratislava  2,  IČO : 45 281 611, na  dobu  neurčitú   dňa 18.  3.  2011,  
        účinnej  od   22.  3.  2011,  v  ktorom  budú    zakotvené   zmeny   týkajúce  sa    
        zmluvnej   strany - 1. nájomcu  a  zmeny  súvisiace  so  zmenou,   zrušením  a  
        nahradením príslušných ustanovení  tejto nájomnej zmluvy,  ktorých sa tieto  
        zmeny budú týkať z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  

s ch v a ľ u j e  
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, uzatvorenie Dodatku k 
Nájomnej zmluve č. 1333/2011 uzatvorenej s nájomcami spoločnosťami Architekti B.K.P.Š, 
spol. s. r. o., Trnavská cesta 61, 821 01 Bratislava 2 a LTL-UNI, s. r. o., Trnavská cesta 61, 
821 01 Bratislava 2, dňa 18. 03. 2011, účinnej od 22. 03. 2011 na dobu neurčitú, v ktorom 
budú zakotvené zmeny týkajúce sa zmluvnej strany - 1. nájomcu a zmeny súvisiace so 
zmenou, zrušením a nahradením príslušných ustanovení tejto nájomnej zmluvy a to vzhľadom 
na zmenu v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro,  Vložka  
číslo: 62195/B, ako aj z dôvodu prevodu spoluvlastníckeho podielu na stavbe súpis. č. 4827,  
na parc. č. 15096/86, kat. úz. Trnávka na novú spoločnosť:  
V Čl. I Zmluvné strany - Nájomnej zmluvy č. 1333/2011 sa  
nájomca:  
 
1. Architekti B.K.P.Š., spol. s. r. o.  
    Trnavská cesta 61, 821 01 Bratislava 2  
    Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2230/B  
    IČO: 30 777 399  
 
sa mení a nahrádza sa  
 
nájomcom:  
2. ATELIÉR A. BKPŠ Šutek, s. r. o.  
    Trnavská cesta 61, 821 01 Bratislava 2  
    Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62195/B  
    IČO: 45 317 828  
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta   



 
                            Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 
                                                   Uznesenie   č.   131/VIII/2011  
                                                            zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
13.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských  
        škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mestskej časti Bratislava  -  Ružinov za   
        školský rok 2010/2011  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
A.                                                         s ch v a ľ u j e  
 
Správu  o  výchovno - vzdelávacej   činnosti,  jej   výsledkoch  a   podmienkach   materských  
škôl  v  zriaďovateľskej   pôsobnosti  Mestskej  časti  Bratislava  -  Ružinov  za  školský   rok 
2010/2011, a to:  
a) Materská škola, Bancíkovej 2  
b) Materská škola, Miletičova 37  
c) Materská škola, Piesočná 2  
d) Materská škola, Prešovská 28  
e) Materská škola, Pivonková 9  
f) Materská škola, Stálicová 2  
g) Materská škola, Velehradská 24  
h) Materská škola, Medzilaborecká 4  
i) Materská škola, Šťastná 26  
 
B.                                                                 u k l a d á  
 
 
riaditeľkám materských škôl  
zverejniť Správu  o východno-vzdelávacej  činnosti  na  mieste obvyklom a  na internetovej 
stránke materskej školy                                                     T : najneskôr do 31. 12. 2011  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                      starosta   
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   132/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
14.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach  
        základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Ružinov  
        za školský rok 2010/2011  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                  s c h v a ľ u j e  
   
 
Správu   o výchovno - vzdelávacej   činnosti,   jej   výsledkoch   a   podmienkach   základných  
škôl   v   zriaďovateľskej    pôsobnosti    Mestskej   časti   Bratislava  -   Ružinov  za   
školský     
rok 2010/2011, a to:  
 
a) Základná škola, Borodáčova 2  
b) Základná škola, Drieňová 16  
c) Základná škola, Kulíškova 8  
d) Základná škola, Medzilaborecká 11  
e) Základná škola, Mierová 46  
f) Základná škola, Nevädzová 2  
g) Základná škola, Ostredková 14  
h) Základná škola, Ružová dolina 29  
i) Základná škola, Vrútocká 58  
 
 
B.                                                    u k l a d á  
 
 
riaditeľkám základných škôl  
zverejniť Správu  o východno-vzdelávacej  činnosti  na  mieste obvyklom a  na internetovej 
stránke školy                                                                   T : najneskôr do 31. 12. 2011  
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                          starosta  
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   133/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
15.   Analýza stavu materských škôl  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                   b e r i e   na   v e d o m i e  
 
 
Analýzu stavu materských škôl  
 
 
B.                                                              u k l a d á  
 
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
spracovať plán rekonštrukcií, výstavby nových priestorov pre MŠ s vyčíslením predbežných 
nákladov a harmonogramom prípravy a výstavby, včítane verejného obstarávania realizácii   
                                                                                                           T : najbližšie MZ  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta  
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   134/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
16.   Správa o výstavbe „Shoping Centre Ružinov Bratislava“ stavebníkom Yosaria  
        Plaza, a. s.  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

b e r i e   na   v e d o m i e  
 
 
správu o výstavbe „SCR Shoping Centre Ružinov Bratislava“ stavebníkom Yosaria Plaza,  
a. s., vrátane analýzy vzťahov stavebníka so spoločnosťou Cultus, a.s.  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                          starosta  
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   135/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
17.   Návrh na určenie sobášneho dňa, miesta a  doby konania sobášnych obradov  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                            s ch v a ľ u j e   
 
 
od  1. januára 2012  
 
 
 
sobášny deň :                     pondelok až nedeľa, okrem štátnych sviatkov  
miesto konania sobášov :  Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Sobášna sieň  
čas konania sobášov :       10.00 - 20.00 h  
 
V odôvodnených prípadoch môže starosta udeliť výnimku  
 
 
B.                                                             z r u š u j e  
 
 
uznesenie MZ č. 352/XIX/2005 zo dňa 28. 06. 2005  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                       starosta  
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   136/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
18.   Správa  o  výsledku  kontroly  plnenia  prijatých  opatrení na nápravu  
        nedostatkov zistených ostatnou kontrolou v MŠ Stálicová 2 a Prešovská 28  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

b e r i e   na   v e d o m i e  
 
 
Správu  o  výsledku  kontroly  plnenia  prijatých  opatrení  na  nápravu nedostatkov zistených 
ostatnou kontrolou v MŠ Stálicová 2, 821 02 Bratislava 2 a Prešovská 28, 821 08 Bratislava 2  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta  
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   137/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
19.   Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra  
        Mestskej časti Bratislava - Ružinov na 1. polrok 2012  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

b e r i e   na   v e d o m i e  
 
 
predložený Rámcový plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov na 1. polrok 2012 s pripomienkami  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta  
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   138/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
20.   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. : 85/VI/2011,   93/VI/2011,   94/VI/2011,   103/VI/2011,   
                                               105/VI/2011,110/VII/2011,111/VII/2011,112/VII/2011  
 
                                                                                  termínovaných k 30. 11. 2011  
 
 
2. v plnení ostáva uznesenie MZ č. : 40/IV/2011,  90/VI/2011 ( bude  kontrolované   
                                                              pod č. 108/VII/2011), 104/VI/2011  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta  
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   139/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
22.   Rôzne  
        a/ Odpadkové koše na ulici Vl. Clementisa  
 
miestne zastupiteľstvo  
 

u k l a d á  
 
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
zabezpečiť osadenie odpadkových košov na ulici Vl. Clementisa smerom od Trnávky  
k OD Budúcnosť  
 
                                                                                                        T : 30. 04. 2012  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta   
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

zo dňa 13. 12. 2011  
 

22.   Rôzne  
        b/ Revitalizácia DI na Jadrovej ulici   
 
 
 -bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta    
        
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

zo dňa 13. 12. 2011  
 

22.   Rôzne  
        c/  Skultivovanie parku na Sputnikovej ulici   
 
 
- bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia   
       
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta   
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   140/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
 
22.   Rôzne  
        d/  Poklop na kanál oproti domu na Rovníkovej 8  
            
miestne zastupiteľstvo  
 

u k l a d á  
 
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
zabezpečiť poklop na kanál, ktorý sa nachádza na trávnatej ploche pri chodníku oproti 
bytovému domu Rovníková 8  
                                                                                                                       T : ihneď  
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                          starosta   
 
 

 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   141/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
22.   Rôzne  
        e/   Passport detských ihrísk v MČ  
 
miestne zastupiteľstvo  
 

u k l a d á  
 
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
predložiť informačný materiál aktualizácie passportu detských ihrísk vrátane majetkoprávnej 
informácie   
                                                                                                    T : MZ 03. 04. 2012  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                         starosta   
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   142/VIII/2011  
zo dňa 13. 12. 2011  

 
22.   Rôzne  
        f/  Zmena VZN č. 5/2003 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb  
 
miestne zastupiteľstvo  
 

u k l a d á  
 
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
zabezpečiť vypracovanie  zmeny  VZN  č. 5/2003 o pravidlách  času  predaja  v obchode  a  
času  prevádzky  služieb na území mestskej časti Bratislava -Ružinov zo 16. decembra 2003  
v § 4 čas prevádzky služieb takto:  
 
1/ Čas prevádzky  
 
- v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské  služby umiestnených v bytový domoch   
  v prízemí a kde sú byty bezprostredne nad nimi, sa určuje v dňoch  

pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 08.00 - 22.00 h /upravené/  
 
- v  prevádzkarňach   poskytujúcich   pohostinské   služby   umiestnených  v  bytových  
   domoch v prízemí a  kde sú medzi prízemím a bytovým podlažím  kancelárske alebo  
   iné nebytové priestory, sa určuje v dňoch  

pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 08.00 - 24.00 h /ostáva/  
                                                                                                   T : MZ 14. 02. 2012  
 
 
                                                                                             Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                        starosta  
 
  
 


