
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  

 
Program z V. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava -Ružinov zo dňa 28. 06. 2011  
 
 
  1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu  
       - uzn. č. 52/V/2011  
  2. Správa o situácii s neprispôsobivými občanmi v okolí OD Budúcnosť /ústne/  
      Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II  
      - uzn. č. 53/V/2011  
  3. Správa o situácii s neprispôsobivými občanmi v okolí OD Budúcnosť /ústne/  
      Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava - Ružinov  
      - uzn. č. 54/V/2011  
  4. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za rok 2010  
      Predkladá: dočasná riaditeľka RDS  
       - uzn. č. 55/V/2011  
  5. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu  
      nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Banšelovej 4  
      821 04 Bratislava 2  
      Predkladá: dočasná riaditeľka RDS  
      - uzn. č. 56/V/2011  
  6. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu  
      nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Pivonkovej 2  
      821 01 Bratislava 2  
      Predkladá: dočasná riaditeľka RDS  
      - uzn. č. 57/V/2011  
  7. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prenájmu  
      nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej 14  
      821 09 Bratislava 2  
      Predkladá: dočasná riaditeľka RDS  
      - uzn. č. 58/V/2011  
  8. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie  RŠK za rok 2010  
      Predkladá: dočasne vymenovaná riaditeľka RŠK  
      - uzn. č. 59/V/2011  
  9. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za rok 2010  
      Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov  
      - uzn. č. 60/V/2011  
10. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za rok 2010  
      Predkladá: riaditeľ DD  
      - uzn. č. 61/V/2011  
11. Záverečný účet a Správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2010  
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 62/V/2011  
12. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu      
      nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej 16  
      v Bratislave, kat. úz. Ružinov, Bratislava II, so sídlom Drieňová 16, 821 03 Bratislava 2  
      Predkladá: riaditeľ ZŠ  
      - uzn. č. 63/V/2011  



13. Návrh doplneného zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie Pálenisko - Domové role  
      Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu  
      - uzn. č. 64/V/2011  
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2011  
      zo dňa ... 2011 o poskytovaní finančných dotácií (grantov) z rozpočtu mestskej časti  
      Bratislava - Ružinov  
      Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu  
      - uzn. č. 65/V/2011  
15. Zriadenie Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry,    
      sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (KPP)  
      - uzn. č. 66/V/2011  
16. Voľba volebnej komisie  
      - uzn. č. 67/V/2011  
17. Tajná voľba predsedov komisií  
      - uzn. č. 68/V/2011  
18. Voľba členov Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, 
      sociálnej oblasti a životného prostredia - grantovej komisie (KPP)  
      - uzn. č. 69/V/2011  
19. Grantový program  
      Predkladá:  predseda komisie KPP  
      - uzn. č. 70/V/2011  
20. Schválenie rozvojového projektu  
      Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu  
      - uzn. č. 71/V/2011  
21. Návrh na určenie platu starostu  
      Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu  
      - uzn. č. 72/V/2011  
22. Návrh na prenájom dvoch častí z pozemku par. č. 15681/5, kat. úz. Ružinov v lokalite  
      Vrakunskej cesty, oddelených dňa 21.02.2011 úradne overeným Geometrickým plánom  
      č. 6/2011 ako parc. č. 15681/33 o výmere 56 m2, druh pozemku: ostatné plochy a parc.  
      č. 15681/34 o výmere 12 m2, druh pozemku: ostatné plochy, za účelom vybudovania časti  
      prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí k dočasnej stavbe „BETONÁREŇ HBS 2D  
      ZKV 350/300 5k, Vrakunská cesta - Bratislava“ na parc. č. 4073/56, 4073/57, 4073/58,  
      4073/59 v kat. úz. Ružinov, spoločnosti TBG Doprastav, a.s. so sídlom Košická 52,  
      821 08 Bratislava, IČO: 36 283 801 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
      Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu  
      Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
23. Návrh na prevod nebytového priestoru č. 901, suterén bytového domu v Bratislave,    
      Trenčianska 30, súpisné č. 692, ktorý je vybudovaný na pozemku parc. č. 9442/1  
      so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  
      a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 9442/1, kat. úz. Nivy, obec Bratislava -    
      Mestskej časti Ružinov, okres Bratislava II  
      Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu  
      - uzn. č. 73/V/2011  
24. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -     
      Ružinov č. 540/XXXIX/2010 zo dňa 28.09.2010  
      Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu  
      Materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom  
 



25. Návrh spôsobu predaja neobsadených bytov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,  
      zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov v súlade so zákonom č.    
      527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a doplnení zákona NR č. 323/2002 Z. z.      
      o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej    
      v teste len „osobitný zákon“) formou dobrovoľnej dražby  
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 74/V/2011  
26. Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy v Ružinovskom športovom  
      klube  
      Predkladá: miestny kontrolór  
      - uzn. č. 75/V/2011  
27. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na II. polrok  
      2011    
      Predkladá: miestny kontrolór  
      - uzn. č. 76/V/2011  
28. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva  
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 77/V/2011  
29. Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov  
      Predkladá: starosta  
      - uzn. č. 78/V/2011  
30. Interpelácie    
31. Rôzne  
      a/ Príprava Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane obyvateľov proti  nadmernému  
          hluku  
          Predkladá: PhDr. Guldan, poslanec  
          - uzn. č. 79/V/2011  
      b/ Zriadenie komisie životného prostredia  
          Predkladá: PhDr. Guldan, poslanec  
          Bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
 
 
 
Informatívne materiály  
 
1.  Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a.s., RPV-PS, a.s. a TVRaRE, s.r.o.  
     za rok 2010  
     Predkladajú: riaditeľka CULTUSu, a.s., riaditeľ RPV-PS, a.s. a konateľ TVRaRE, s.r.o.  
2.  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 28. 06. 2011  

 
 
 

č. 52/V/2011, č. 53/V/2011, č. 54/V/2011, č. 55/V/2011, č. 56/V/2011,  
č. 57/V/2011, č. 58/V/2011, č. 59/V/2011, č. 60/V/2011, č. 61/V/2011,  
č. 62/V/2011, č. 63/V/2011, č. 64/V/2011, č. 65/V/2011, č. 66/V/2011,  
č. 67/V/2011, č. 68/V/2011, č. 69/V/2011, č. 70/V/2011, č. 71/V/2011,  
č. 72/V/2011, č. 73/V/2011, č. 74/V/2011, č. 75/V/2011, č. 76/V/2011,  

č. 77/V/2011, č. 78/V/2011, č. 79/V/2011  
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   52/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
1.   Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu  
 
 
A.                                                                   v o l í  
 
1. overovateľov záznamu     1. Ing. Eulália Ižová, CSc.  
                                                2. Mgr. Viktória Jančošeková  
 
 
2. návrhovú komisiu             1. PaedDr. Mária Barancová  
                                                2. Katarína Ševčíková  
                                                3. JUDr. Daniela Šurinová - predsedníčka  
 
 
B.                                                          s ch v a ľ u j e  
 
 
program rokovania doplnený o body  č. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  
- ostatné body sa posúvajú  
 
15.   Zriadenie Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu,     
        kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (KPP)  
16.   Voľba volebnej komisie  
17.   Tajná voľba predsedov komisií  
18.   Voľba členov Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu,    
        kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantovej komisie (KPP)  
19.   Grantový program  
        Predkladá:  predseda komisie KPP  
20.   Schválenie rozvojového projektu  
        Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu  
21.   Návrh na určenie platu starostu  
        Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                            starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   53/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
2.   Správa o situácii s neprispôsobivými občanmi v okolí OD Budúcnosť /ústne/  
     
miestne zastupiteľstvo  
 
 

b e r i e   na   v e d o m i e  
 
 
 
ústnu správu OR PZ Bratislava II o situácii s neprispôsobivými občanmi v okolí OD 
Budúcnosť  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                            starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz2
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz2


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   54/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
3.   Správa o situácii s neprispôsobivými občanmi v okolí OD Budúcnosť /ústne/  
      
miestne zastupiteľstvo  
 
 

b e r i e   na   v e d o m i e  
 
 
 
ústnu správu veliteľa OS MsP Bratislava - Ružinov o situácii s neprispôsobivými občanmi v 
okolí OD Budúcnosť  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                            starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz3
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz3


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   55/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
4.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za rok 2010  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

s ch v a ľ u j e  
 
 
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Ružinovský domov seniorov“ za rok 2010  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
   

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz4
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz4


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   56/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
5.   Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu  
      nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Banšelovej  
      4, 821 04 Bratislava 2  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                             s ch v a ľ u j e  
 
 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa predĺženie nájomnej zmluvy s Organizáciou 
muskulárnych dystrofikov (OMD), Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2 do 30. 6. 2016, 
predmetom ktorej bude nehnuteľný majetok zverený do správy Ružinovského domova 
seniorov, ako nebytové priestory v objekte bývalých detských jaslí  

o výmere 35 m2 za nájomné vo výške 1,- €/m2/rok  
 
 
B.                                                               u k l a d á  
 
 
Gabriele Kostkovej, dočasnej riaditeľke RDS  
uzatvoriť predmetnú nájomnú zmluvu  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                            starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz5
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz5


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   57/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
6.   Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu  
      nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Pivoňkovej  
      2, 821 01 Bratislava 2  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                         s ch v a ľ u j e  
 
 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa predĺženie nájomnej zmluvy s Univerzitnou 
nemocnicou Bratislava (UNB), predmetom ktorej bude nehnuteľný majetok zverený  
do správy Ružinovského domova seniorov a to nebytové priestory v objekte bývalých 
detských jaslí na Pivonkovej 2, 821 01Bratislava 2 do 31.12.2011  

o výmere 156,7 m2 za nájomné vo výške 33,2 €/m2/rok  

a priľahlý pozemok  

o výmere 2 162 m2 za nájomné 360,- €/rok  
 
 
B.                                                               u k l a d á  
 
 
Gabriele Kostkovej, dočasnej riaditeľke RDS  
uzatvoriť predmetnú nájomnú zmluvu  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                           starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz6
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz6


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   58/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
7.   Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa  
      prenájmu nebytových priestorov Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej  
      14, 821 09 Bratislava 2  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                          s ch v a ľ u j e               
 
 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa predĺženie nájomnej zmluvy s neštátnou poliklinikou 
PRO BIOS, predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov v budove RDS, 
Sklenárova 14, 821 09 Bratislava 2 do 15.3.2013  

o výmere 81,7 m2 za nájomné 72,- €/m2/rok  
 
 
B.                                                               u k l a d á  
 
 
Gabriele Kostkovej, dočasnej riaditeľke RDS  
uzatvoriť predmetnú nájomnú zmluvu  
 
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                           starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz7
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz7


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   59/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
8.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za rok 2010  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

s ch v a ľ u j e  
 
 
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Ružinovský športový klub“ za rok 2010  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz8
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz8


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   60/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
9.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za rok 2010  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

s ch v a ľ u j e  
 
 
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Knižnica Ružinov“ za rok 2010  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz9
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz9


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   61/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
10.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za rok 2010  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

s ch v a ľ u j e  
 
 
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Domov dôchodcov“ za rok 2010  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                           starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz10
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz10


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   62/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
                                                                                                
11.   Záverečný účet a Správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
        za rok 2010  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                          s ch v a ľ u j e  
 
 
1. Celoročné hospodárenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov  za rok 2010  
bez výhrad  
2. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2010, ktorý vykazuje  

v €  

 Druh  Skutočnosť 31. 12. 2010 

 Bežné príjmy  19 809 742,03 

 Bežné výdavky  19 511 572,52 

 HV Bežný rozpočet  298 169,03 

 Kapitálové príjmy  888 931,93 

 Kapitálové výdavky  1 291 435,28 

 HV Kapitálový rozpočet  - 402 503,35 

 HV Bežný + kapitálový  - 104 333,84 

 Finančné operácie - príjmové  540 968,82 

 Finančné operácie - výdavkové  0,00 

 HV - Finančné operácie  540 968,82 

 HV celkom   436 634,98 

 
                        
3. Usporiadanie rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
   

Čerpanie rozpočtu  

 Bežné príjmy  19 809 742,03 

 Bežné výdavky  19 511 572,52 

 Bilancia bežného rozpočtu - prebytok  298 169,51 

 

 Kapitálové príjmy  888 931,93 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz11
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz11


 Kapitálové výdavky  1 291 435,28 

 Bilancia kapitálového rozpočtu-schodok  - 402 503,35 

 

 Príjmové finančné operácie  540 968,82 

 Výdavky na finančné transakcie  0,00 

 Bilancia finančných operácií - prebytok  540 968,82 

 Bilancia bez finančných operácií celkom - 
 schodok 

 - 104 333,84 

 

 Príjmy a príjmové finančné operácie spolu  21 239 642,78 

 Výdavky a výdavky na fin. operácie spolu  20 803 007,80 

 Bilancia rozpočtu vrátane fin.oper. celkom 
-  HV celkom - prebytok 

 436 634,98 

 
Usporiadanie prebytku hospodárenia                                436 634,98  

 Nevyčerpané účelovo určené prostr. zo ŠR  166 480,89 

 Zdroje FRB odvedené v priebehu roka 2010  95 859,37 

 Odvod do FRB za 2010  18 608,66 

 Odvod príjmu z predaja majetku do FRB  115 662,49 

 Odvod do rezervného fondu  40 023,57 

 
 
4. Správu o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2010 s plnením    
    rozpočtových príjmov a výdavkov v celkovej výške  
 
    príjmov  
    z toho:  bežných                                              19 809 742,03 €  
                kapitálových                                             888 931,93 €  
                finančné operácie                                      540 968,82 €  
 
    výdavkov  
    z toho :  bežných                                              19 511 572,52 €  
                 kapitálových                                         1 291 435,28 €  
                 finančné operácie                                                    0 €  
 
5. Hospodárenie s fondmi Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2010 /Fond rozvoja  
    bývania, Fond kultúry, mládeže a športu, Životného prostredia, Rezervný fond, Fond  
    darov a príspevkov MÚ/  
6. Plnenie rozpočtov príspevkových a rozpočtovej organizácie v pôsobnosti Mestskej časti    
    Bratislava - Ružinov za rok 2010  
7. Plnenie rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava -     
    Ružinov za rok 2010  
 
 
                                                                                                Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                           starosta  



 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   63/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
12.   Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa  
        nájmu nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Pavla Marcelyho  
        na Drieňovej 16 v Bratislave, kat. úz. Ružinov, Bratislava II, so sídlom Drieňová  
        16, 821 03 Bratislava 2  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                                         s ch v a ľ u j e  
 
 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa uzatvorenie nájomnej zmluvy so súkromnou zubnou 
ambulanciou Alba Dental Clinic, s.r.o., IČO: 461 422 74, predmetom ktorej bude nebytový 
priestor v pavilóne A Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 v Bratislave na účely 
poskytovania zubnej starostlivosti pre žiakov školy a verejnosť  

za nájomné 72,- €/m2/ročne na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace  
 
 
B.                                                           u k l a d á  
 
 
Mgr. Gabrielovi Kalnovi, riaditeľovi ZŠ  
uzatvoriť predmetnú nájomnú zmluvu  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz12
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   64/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
13.   Návrh doplneného zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie Pálenisko -  
        Domové role  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 
 
 
A.                                             s ch v a ľ u j e  
 
 
 
doplnené zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie Pálenisko - Domové role  
 
 
 
B.                        u k l a d á  
 
 
                 
Ing. Vladimírovi Slobodovi, zástupcovi starostu  
zabezpečiť zaslanie schváleného zadania spracovateľovi a zabezpečiť pokračovanie prác  
na urbanistickej štúdii Pálenisko - Domové role v súlade so schváleným doplneným zadaním  
                                                                                                         T : júl 2011  
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz13
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   65/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011    

 
 
14.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov  

u  

.                                                         s ch v a ľ u j e          

šeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 3 /2011 zo dňa  

.                                                                u k l a d á  

ng. Lýdii Adamovičovej, prednostke

        č. ... /2011 zo dňa ... 2011 o poskytovaní finančných dotácií /grantov/ z  
        rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiál
 
 
A
 
 
V
28. 06. 2011 o poskytovaní finančných dotácií /grantov/ z rozpočtu Mestskej časti  
Bratislava - Ružinov  
 
 
B
 
 
I   

a mestskej časti Bratislava - Ružinov č.  

              T : ihneď po podpise starostom   

                                                                                                Ing. Dušan Pekár, v. r.  

1.  Všeobecne záväzné nariadeni
    3 /2011 zo dňa 28. 06. 2011  
2.  spôsobom obvyklým       
                                                              
 
 
  
                                                                                                             starosta  
 
 

vyhlásiť

zverejniť

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz14


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   66/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
15.   Zriadenie Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu,    
        kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (KPP)  
   
 
miestne zastupiteľstvo  
 
                                                                z r i a ď u j e  
 
 
Komisiu pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej  
oblasti a životného prostredia - grantová komisia (KPP),  
 
 
ktorej náplňou činnosti je najmä:  
 
- odborne posudzuje výber projektov po obsahovej a kvalitatívnej stránke na pomoc a rozvoj  
   vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia  
- posudzuje, prerokúva a schvaľuje zaslané žiadosti o dotácie a granty   
- kontroluje administratívnu zhodu vrátane kontroly formálnych náležitosti žiadosti  
  a projektov  
- predkladá odporúčanie na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie starostovi mestskej časti  
- hodnotí realizáciu projektov a účelovosti použitia poskytnutých finančných prostriedkov  
    
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz15
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   67/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
16.   Voľba volebnej komisie  
 
miestne zastupiteľstvo  
 

v o l í  
 
 
volebnú komisiu                               1. Martin Barkol - predseda  
                                                           2. Ing. Martin Klementis  
                                                           3. Mgr. Martin Pener  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz16
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   68/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
17.   Tajná voľba predsedov komisií  
 
miestne zastupiteľstvo  
 
 
 
A.                                                            z v o l i l o  
 
 
v tajnej voľbe za predsedu Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania,  
športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantovej komisie (KPP)  
 

PaedDr. Máriu Barancovú  
 
 
B.                                                  v z a l o   n a    v e d o m i e  
 
 
vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie školstva, kultúry a športu (KŠKaŠ)  
PaedDr. Márie Barancovej  
 
 
C.                                                            z v o l i l o  
 
 
v tajnej voľbe za predsedu Komisie školstva, kultúry a športu (KŠKaŠ)  
 

Ing. Pavla Šmilňáka  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                              starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz17
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz17


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   69/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
18.   Voľba členov Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania,  
        športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantovej komisie  
        (KPP)  
 
miestne zastupiteľstvo  
 

z v o l i l o  
 
 
za členov Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry,    
sociálnej oblasti a životného prostredia - grantovej komisie (KPP) týchto poslancov:  
 
 
1. Martin Barkol  
2. Mgr.Boris Cehlárik  
3. Ing. Peter Hrapko  
4. Josef Ošlejšek  
5. Ing. Pavol Šmilňák  
6. Ing. Tatiana Tomášková  
 
 
                                                                                              Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                          starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz18
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   70/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011   

 
 

 
 
19.   Grantový program  
 
miestne zastupiteľstvo  
 
 
schvaľuje  
 
 
Grantový program, ktorého cieľom bude zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, 
rozvoj kultúrneho života, plnenie potrieb mestskej časti a podpora aktivity občanov v oblasti 
vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                            starosta  
 
 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=111#uz19
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   71/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
20.   Schválenie rozvojového projektu  
 
miestne zastupiteľstvo  

s ch v a ľ u j e  
 
 
zapojenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov  do Operačného programu Bratislavského kraja  
 
„ Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí“  
 
v oblastiach:  
 
1. regenerácia sídiel   - podporené budú operácie zamerané na obnovu a rozvoj životného  
                                   prostredia, na zachovanie a obnovu prírodného dedičstva, podporu  
                                   cyklistických trás v sídlach, úpravu verejných priestranstiev, obnovu  
                                   verejnej zelene, budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk  
                                   a rekonštrukciu verejných osvetlení  
 
2. obnova bývania     - podporené budú operácie na obnovu bytových domov, rekonštrukciu  
                                   a modernizáciu inžinierskych sietí  
 
3. obnova škôl a školských zariadení, školských ihrísk, zariadení sociálnych služieb  
    a komunitných centier  
                                   - podporené budú operácie:  
                                   - oprava hlavných častí budovy (strecha, fasáda, okná, dvere)  
                                   - opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti budov  
                                   - budovanie a rekonštrukcia ihrísk, ktoré sú súčasťou týchto  
                                     zariadení  
 
                                                                                                                          
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   72/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
21.   Návrh na určenie platu starostu  
 
miestne zastupiteľstvo  

u r č u j e  
 
 
mesačný plat starostovi Mestskej časti Bratislava - Ružinov od 01. 07. 2011 vo výške  

2 944,80 €  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
22.   Návrh na prenájom dvoch častí z pozemku parc. č. 15681/5, kat. úz. Ružinov    
        v lokalite Vrakunskej cesty, oddelených dňa 21. 02. 2011 úradne overeným    
        Geometrickým plánom č. 6/2011 ako parc. č. 15681/33 o výmere 56 m2 , druh  
        pozemku: ostatné plochy a parc. č. 15681/34 o výmere 12 m2 , druh pozemku:  
        ostatné plochy, za účelom vybudovania časti prístupovej komunikácie  
        a inžinierskych sietí k dočasnej stavbe „BETONÁREŇ HBS 2D ZKV 350/300 5k,  
        Vrakunská cesta - Bratislava“ na parc. č. 4073/56, 4073/57, 4073/58,  
        4073/59 v kat. úz. Ružinov, spoločnosti TBG Doprastav, a. s., so sídlom Košická  
        52, 821 08 Bratislava 2, IČO: 36 283 801 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.   73/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
23.   Návrh na prevod nebytového priestoru č. 901, suterén bytového domu v  
        Bratislave, Trenčianska 30, súpis. č. 692, ktorý je vybudovaný na pozemku  
        parc. č. 9442/1 so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a  
        spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č.  
        9442/1, kat. úz. Nivy, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, okres Bratislava  
        II  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  

s ch v a ľ u j e  
 
prevod nebytového priestoru č. 901, nachádzajúceho sa v suteréne, o výmere 107,84 m^(2),  
v bytovom dome na Trenčianskej ulici č. 30, súpisné číslo 692 v Bratislave, kat. úz. Nivy, 
ktorý je vybudovaný na parc. č. 9442/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný 
na liste vlastníctva 1185 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu, ktorého veľkosť je 10784/137123 a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 9442/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
316 m^(2), prislúchajúci k nebytovému priestoru č. 901, ktorého veľkosť je 929/10000,  
zapísaný na liste vlastníctva 2733, kat. úz. Nivy,  

za cenu 1 000,- €/m2  
a za cenu podielu na zastavanom pozemku vo výške 5 492,96 €  

 
pre nadobúdateľa, nájomcu:       Slovenský rybársky zväz  
                                                   Mestská organizácia Bratislava II  
                                                   Trenčianska 30  
                                                   821 09 Bratislava 2  
                                                   IČO : 30843057  
 
za podmienky : Mestská časť Bratislava - Ružinov si vyhradzuje predkupné právo na spätné 
odkúpenie predmetného nebytového priestoru č. 901, v prípade jeho odpredaja v lehote do 10 
rokov za nadobúdaciu cenu  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                            starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

zo dňa 28. 06. 2011  
 
 
24.   Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava  
        - Ružinov č. 540/XXXIX/2010 zo dňa 28. 09. 2010  
 
 
 
Materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom  
 
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                           starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   74/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
25.   Návrh spôsobu predaja neobsadených bytov vo vlastníctve Hlavného mesta  
        SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov v súlade  
        so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a doplnení zákona NR  
        č. 323/2002 Z. z. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení     
        neskorších predpisov (ďalej v texte len “osobitný zákon“) formou  
        dobrovoľnej dražby  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

s ch v a ľ u j e  
 
 
spôsob predaja neobsadených bytov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,  
zverených Mestskej časti Bratislava - Ružinov, v súlade so zák. č. 527/2002 Z. z. o 
dobrovoľných dražbách a doplnení zák. NR SR č. 323/2002 Z. z. o notároch a notárskej 
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „osobitný 
zákon“) formou dobrovoľnej dražby  
 
 
B.                                                              u k l a d á  
 
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
predložiť do MZ návrh na prechod vlastníckeho práva k jednotlivým neobsadeným bytom  
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov, so stanovením minimálnej ceny odsúhlasenej primátorom formou dobrovoľnej 
dražby   
                                                                             T : na najbližšie rokovanie MZ  
                                                                                  po obdržaní súhlasu primátora  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                           starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   75/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
26.   Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy v Ružinovskom    
        športovom klube  
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

b e r i e   na   v e do m i e  
 
 
predloženú Správu o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy v Ružinovskom 
športovom klube, Mierová 21, 821 05 Bratislava 2  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                           starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   76/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
27.   Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra  
        Mestskej časti Bratislava - Ružinov na II. polrok 2011    
 
miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu  
 

s ch v a ľ u j e  
 
 
 
Rámcový plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov na 2. polrok 2011  
 
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                              starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   77/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
28.   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.: 19/II/2011, 29/III/2011, 35/III/2011, 39/IV/2011,  
                                           40/IV/2011, 41/IV/2011, 47/IV/2011  
 
 
                                                                                  termínovaných k 31. 05. 2011  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                           starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   78/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
29.   Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 
miestne zastupiteľstvo  
 
 
A.                                                                u r č u j e  
 
 
ku dňu 01. 07. 2011 organizáciu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov v 
zmysle predloženého návrhu organizačnej štruktúra  
 
 
B.                                                             o d p o r ú č a  
 
 
Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi  
realizovať schválenú zmenu organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Ružinov   
                                                                                              T : od 01. 07. 2011  
 
 
C.                                                               u k l a d á  
 
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
zapracovať schválenú zmenu organizačnej štruktúry do organizačného poriadku, pracovného 
poriadku a následne do pracovných náplní dotknutých zamestnancov   
                                                                                                T : do 30. 09. 2011  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

Uznesenie   č.   79/V/2011  
zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
31.   Rôzne  
        a/ Príprava Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane obyvateľov proti    
             nadmernému hluku  
 
miestne zastupiteľstvo  
 

u k l a d á  
 
 
 
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke  
predložiť na rokovanie MZ Všeobecne záväzného nariadenie o ochrane obyvateľov proti 
nadmernému hluku   
                                                                                                   T : 27. 09. 2011  
 
   
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                             starosta  
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

zo dňa 28. 06. 2011  

 
 
 
31.   Rôzne  
        b/ Zriadenie komisie životného prostredia  
 
 
Bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
 
 
                                                                                                  Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                            starosta  
 
  
 


