
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 

Program z XXXII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava - Ružinov zo dňa 18. 05. 2010 

 
 
 
  1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
      - uzn. č. 464/XXXVI/2010 
  2. Potvrdenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov  
      č. 459/XXXV/2010 zo dňa 20. 04. 2010 
      Predkladá: Barkol, poslanec 
  3. Návrh zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná    
      Predkladá: starosta 
      - uzn. č. 465/XXXVI/2010 
  4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu 
      nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov    
      Predkladá: riaditeľka RDS  
      - uzn. č. 466/XXXVI/2010 
  5. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za rok 2009 
      Predkladá: riaditeľka RDS  
      - uzn. č. 467/XXXVI/2010 
  6. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za rok 2009 
      Predkladá: dočasne vymenovaný riaditeľ RŠK  
      - uzn. č. 468/XXXVI/2010 
  7. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za rok 2009 
      Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov  
      - uzn. č. 469/XXXVI/2010 
  8. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za rok 2009 
      Predkladá: riaditeľ DD 
      - uzn. č. 470/XXXVI/2010 
  9. Záverečný účet a Výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
      za rok 2009 
      Predkladá: prednostka 
      - uzn. č. 471/XXXVI/2010 
   - Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2010 - 2012 
      Predkladá: prednostka 
      bod stiahnutý z programu rokovania  
10. Návrh na prevod pozemkov pod garážami, parc. č. 15629/2 - 15, 40, 42, k. ú. Ružinov, 
      do vlastníctva majiteľov garáží nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch 
      Predkladá: prednostka 
      - uzn. č. 472/XXXVI/2010 
11. Návrh na prevod pozemkov pod garážami na Trenčianskej - Oravskej ulici,  
      parc. č. 9709/28,29,30 a parc. č. 9737/7,9,10,17, k. ú. Nivy, do vlastníctva majiteľov 
      garáží, nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch 
      Predkladá: prednostka 
      - uzn. č. 473/XXXVI/2010 
 
 



 
12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov 
      hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov, v kat. území 
      Trnávka, lokalita Cablkovej ulice, v Bratislave na ktorých sú umiestnené stavby - garáže 
      Predkladá: prednostka 
      - uzn. č. 474/XXXVI/2010 
13. Návrh na prevod nebytového priestoru č. 12/NP1 nachádzajúceho sa v nebytovej  
      budove na ulici Velehradská 7/A v Bratislave pre nájomcu PELITAS, s.r.o. 
      Predkladá: prednostka 
      - uzn. č. 475/XXXVI/2010 
14. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k: Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného 
      mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
      nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov 
      a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 476/XXXVI/2010 
15. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k: Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného 
      mesta Slovenskej republiky Bratislavy o Fonde rozvoja bývania hlavného mesta  
      Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nahradí Všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
      mesta SR Bratislavy o fonde rozvoja bývania č. 5/2000 
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 477/XXXVI/2010 
16. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k: Štatútu Fondu rozvoja bývania hlavného mesta 
      Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nahradí Štatút  Fondu rozvoja bývania hlavného 
      mesta SR Bratislavy účinného od 15. mája 2000 
      Predkladá: prednostka  
      - uzn. č. 478/XXXVI/2010 
17. Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy a následnej finančnej 
      kontroly v ZŠ Mierová 46 
      Predkladá: miestny kontrolór 
      - uzn. č. 479/XXXVI/2010 
18. Správa o stave podania „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových  
      pomerov ...“ starostu a poslancov v MČ Bratislava - Ružinov k 31.03.2010 /ústne/ 
      Predkladá: predseda KOVZ 
      - uzn. č. 480/XXXVI/2010 
19. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
      Predkladá : prednostka 
      - uzn. č. 481/XXXVI/2010 
20. Interpelácie     
21. Rôzne  
      a/ Začatie konania o stavebnej uzávere pre územia určené na obstarávanie ÚPZ 
          Predkladá: Ing. Turlík, poslanec 
          - uzn. č. 482/XXXVI/2010 
      b/ Harmonogram a rozpis prác výmeny okien na ZŠ a MŠ 
          Predkladá: Mgr. Jančošeková, poslankyňa 
          - uzn. č. 483/XXXVI/2010 
       
 
 
 



 
      c/ Chodník pre chodcov z Trebišovskej na Tomášikovu 
          Predkladá: Guldanová, poslankyňa 
          - uzn. č. 484/XXXVI/2010 
      d/ Stavebná uzávera: Drieňová - Tokajícka - Prešovská - Bajkalská 
          Predkladá: Ing. Pekár, zástupca starostu 
          - uzn. č. 485/XXXVI/2010 
      e/ Predloženie informácie o postupe pri obstarávaní revitalizácie ZŠ a MŠ 
          Predkladá: JUDr. Gavorová, poslankyňa 
          - uzn. č. 486/XXXVI/2010 
      f/ Kontrola procesu verejného obstarávania pri revitalizácii ZŠ a MŠ 
         Predkladá: JUDr. Hrádek, poslanec   

            - uzn. č. 487/XXXVI/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatívne materiály  
 
1.  Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s., RPV-PS, a. s. a TVRaRE, s. r. o. 
     za rok 2009 
     Predkladajú: riaditeľka CULTUSu, a. s., riaditeľ RPV-PS, a. s. a konateľ TVRaRE, s. r. o. 
2.  Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „O verejnom obstarávaní a o zmene 
     a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 3/1999 Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
     o nakladaní so zvereným majetkom Mestskej časti Bratislava - Ružinov za II. polrok 2009 
     Predkladajú: riaditelia organizácií 
3.  Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2009 
     v jednotlivých organizáciách zriadených MZ 
     Predkladajú: riaditelia organizácií 
4.  Informácia o výsledku verejného obstarávania 
     Predkladá : prednostka  
5.  Informatívna správa o činnosti MR 
     Predkladá : prednostka  
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   464/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 

1.   Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
A.                                                                    v o l í 
 
 
1. overovateľov záznamu    1. PhDr. Patrik Guldan 
                                               2. Danka Hevierová 
 
 
2. návrhovú komisiu            1. Ing. Dušan Hruška  
                                               2. RNDr. Štefan Leitmann 
                                               3. Peter Šťastný - predseda 
 
 
B.                                                             s ch v a ľ u j e 
 
 
 
upravený program rokovania : 
 
- zaradenie nového bodu ako bod č. 2. Potvrdenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva    
                                                                 mestskej časti Bratislava - Ružinov  
                                                                 č. 459/XXXV/2010 zo dňa 20. 04. 2010 
                                                                 Predkladá: Barkol, poslanec 
- ostatné body sa posúvajú 
- bod č. 9 stiahnutý z programu rokovania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                         starosta                                                         



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
2.   Potvrdenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov  
      č. 459/XXXV/2010 zo dňa 20. 04. 2010 
 
 
Na základe pozastavenia výkonu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
- Ružinov č. 459/XXXV/2010 zo dňa 20. 04. 2010 starostom mestskej časti Ing. Slavomírom 
Drozdom 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
potvrdzuje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov uznesenie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 459/XXXV/2010 zo dňa 20. 04. 2010: 
 
 
Analýza rozsahu, spôsobu a finančnej náročnosti zverejňovania zmlúv a faktúr 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
A.                                                 b e r i e  na  v e d o m i e 
 
predloženú analýzu rozsahu, spôsobu a finančnej náročnosti zverejňovania zmlúv a faktúr 
 
B.                                                          u k l a d á 
 
Ing. Alene Kaňkovej, prednostke 
uzatvárať všetky zmluvy s klauzulou o upovedomení druhej strany o tom, že zmluva bude 
zverejnená v plnom rozsahu bez začiernenia na webovej stránke Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov 
                                                                                                                T : od 01. 05. 2010            
 

 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 

                                                                          starosta                                                         
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   465/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 

3.   Návrh zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná    
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
A.                                                                s ch v a ľ u j e 
 
 
Zadanie pre spracovanie územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná so zapracovaním  
pripomienky z KVaŽP 
 
 
B.                                                                  u k l a d á 
 
 
Ing. Alene Kaňkovej, prednostke 
zapracovať pripomienku z KVaŽP - stanovisko zo dňa 28. 04. 2010 bod B) : v kapitole 7 
na strane 7 doplniť za výškové riešenie „v rámci bývalej záhradkárskej osady Stred 1+1“ 

 
                                                                                                             T : jún 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta                                                         
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   466/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 

4.   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu 
      nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov    
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
A.                                                             s ch v a ľ u j e 
 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa uzatvorenie nájomnej zmluvy s ARESom spol. s r. o. 
Bratislava, predmetom ktorej bude nehnuteľný majetok zverený do správy Ružinovského 
domova seniorov, a to nebytové priestory o výmere 290 m2 na Banšelovej ulici 4 v Bratislave, 
na účely poskytovania poradenstva telesne postihnutým občanom a prevádzkovania chránenej 
dielne pre telesne postihnutých občanov, za nájomné vo výške 50,- €/m2 /rok a priľahlý 
pozemok o výmere 635 m2 za nájomné 105,- €/za rok, všetko na dobu určitú do 31. 12. 2017 
 
 
B.                                                                u k l a d á 
 
 

 
Miriam Franklovej, riaditeľke RDS 
uzavrieť predmetnú zmluvu o prenájme s ARESom spol. s r.o. Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta                                                        
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   467/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 

5.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za rok 2009 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
 
 

Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 
821 09 Bratislava 2“ za rok 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                        starosta                                                          
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   468/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 

6.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za rok 2009 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
 
A.                                                            s ch v a ľ u j e 

 
 
 

Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Ružinovský športový klub“ za rok 2009 
 
 
B.                                                               u k l a d á 
 
 
Mgr. Miroslavovi Kozáčikovi, dočasne vymenovanému riaditeľovi 
predložiť analýzu efektívnosti spravovaného majetku, vrátane možnosti, že by všetky  
aktivity prevádzkoval Ružinovský športový klub sám. Analýza sa bude vzťahovať na všetky  
aktivity a spravovaný majetok 
                                                                                                               T : 06. 07. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta                                                         
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   469/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 
7.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za rok 2009 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
 
 

Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Knižnica Ružinov“ za rok 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta                                                         
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie   č.   470/XXXVI/2010 

zo dňa 18. 05. 2010 
 
 

8.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za rok 2009 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
 
 

Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Domov dôchodcov, Pažítková 2, 821 02 
Bratislava 2“ za rok 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta                                                        
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie   č.   471/XXXVI/2010 

zo dňa 18. 05. 2010 
 

9.   Záverečný účet a Výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
      za rok 2009 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
A.                                                             s ch v a ľ u j e 

1. Celoročné hospodárenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2009 bez výhrad. 

2.  Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2009, ktorý vykazuje: 
 v €
  Skutočnosť 
Druh 31.12.09 

Bežné príjmy 21 250 295,07

Bežné výdavky 20 106 577,77

HV  Bežný rozpočet 1 143 717,30

Kapitálové príjmy 815 183,77

Kapitálové výdavky 2 486 582,39

HV  Kapitálový rozpočet -1 671 398,62

HV Bežný + kapitálový -527 681,32

Finančné operácie - príjmové 936 842,67

Finančné operácie - výdavkové 0,00

HV - Finančné operácie 936 842,67

HV CELKOM 409 161,35

  

3. Usporiadanie rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov, takto: 
 
I. Prebytok bežného rozpočtu - použitie 1 143 717,30
   - na financovanie schodku kapitálového rozpočtu -1 143 717,30
  
II. Schodok kapitálového rozpočtu - vyrovnanie -1 671 398,62
   - z prebytku bežného rozpočtu 1 143 717,30
   - z finančných operácií príjmových 527 681,32
  
III. Použitie príjmových finančných operácií 936 842,67
     - na financovanie kapitálových výdavkov 527 681,32
     - vrátenie do fondov /ako nepoužité fondy/ 409 161,35



 
 
  
IV. Rozdelenie do fondov 409 161,35
- prídel do rezervného fondu - vrátenie z dočasného    
   použitia 77 616,41
 - prídel do FRB - vrátenie z dočasného použitia 172 534,94
- z toho: účelové prostriedky zo ŠR na bež. a kap. výdavky 
  použité v r. 2010 159 010,00

4. Výročnú správu o hospodárení  MČ Bratislava - Ružinov za rok 2009 s plnením rozpočtových    
     príjmov a výdavkov v celkovej  výške: 

 
príjmov   23 002 321,51  € 
z toho: bežných                                               21 250 295,07  € 
            kapitálových                                            815 183,77  € 
            finančné operácie                                    936 842,67  € 
                   
výdavkov   22 593 160,16  € 
z toho: bežných                                               20 106 577,77  € 
            kapitálových                                         2 486 582,39  € 

                                  finančné operácie                                                0,00  € 
 
5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2009. 
 
6. Hospodárenie s fondmi Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2009  /Fond rozvoja  
    bývania, Fond kultúry, mládeže a športu, Životného prostredia, Rezervný fond, Fond darov   
    a príspevkov MÚ/. 

7. Plnenie rozpočtov príspevkových a rozpočtovej organizácie v pôsobnosti Mestskej časti  
    Bratislava - Ružinov  za rok 2009.  

8. Plnenie rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava 
    - Ružinov za rok 2009. 

B.                                                     b e r i e   na   v e d o m i e 
 
stanovisko miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava -Ružinov k záverečnému účtu  
a výročnej správe o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2009. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                         starosta                                                          



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   472/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 

10.   Návrh na prevod pozemkov pod garážami, parc. č. 15629/2-15,40,42, k. ú. Ružinov, 
        do vlastníctva majiteľov garáží nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 

s ch v a ľ u j e 
 
prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami v kat. úz. Ružinov: 
 
1. pozemok parc. č. 15629/2, zastavaná plocha o výmere 19 m², do výlučného vlastníctva:     
    Ing. Zoltán Baráth, nar. 20. 03. 1939, bytom Zálužická 21, 821 01 Bratislava, za účelom  
    majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 3700 
2. pozemok parc. č. 15629/3, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva:      
    Ing. Ján Sosenko, nar. 19. 12. 1929, bytom Odborárske nám.4, 811 07 Bratislava,  
    za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV 
    č. 3456 
3. pozemok parc. č. 15629/4, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového  
    spoluvlastníctva manželov: RNDr. František Kalafut, CSc., nar. 12. 09. 1930 a Mgr. Edita    
    Kalafutová, nar. 12. 01. 1937, obaja bytom Trebišovská 11, 821 02 Bratislava, za účelom  
    majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 3691 
4. pozemok parc. č. 15629/5, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva:  
    Uršula Altanerová, nar. 27. 11. 1967, bytom Komárnická 18, 821 03 Bratislava, za účelom    
     majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 1896 
5. pozemok parc. č. 15629/6, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva:  
    MUDr. Juraj Lysý, nar. 24. 03. 1978, bytom Oravská 1, 821 09 Bratislava, za účelom    
    majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 4508 
6. pozemok parc. č. 15629/7, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva:  
    Peter Sarkoci, nar.09. 02. 1955, bytom Závadská 5, 831 06 Bratislava, za účelom    
    majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 3832 
7. pozemok parc. č. 15629/8, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva:  
    Ing. Miroslav Nespala, nar.31. 01. 1968, bytom Nejedlého 23, 841 02 Bratislava,  
    za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV 
    č. 3683 
8. pozemok parc. č. 15629/9, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva:  
    Ing. Marianna Štrbíková, nar.04. 04. 1971, bytom Trnková 6, 903 01 Senec, za účelom    
    majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 3692 
 
 
 
 



9. pozemok parc. č. 15629/10, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva:  
    Veronika Labudová, nar.18. 11. 1995, bytom  Trebišovská 7 , 821 02 Bratislava,  
     za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV  
     č. 3699 
10. pozemok parc. č. 15629/11, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového    
      spoluvlastníctva manželov: MUDr. Juraj Milian, nar.12. 03. 1945 a Mária Milianová,   
      nar.22. 11. 1941, obaja bytom Svidnícka 15, 821 03 Bratislava, za účelom    
      majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 3682 
11. pozemok parc. č. 15629/12, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového   
      spoluvlastníctva manželov: Dana Rybárová, nar. 27. 03. 1963 a Alojz Rybár, nar. 
      23. 06. 1960, obaja bytom Tematínska 2, 851 05 Bratislava, za účelom    
      majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 3826 
12. pozemok parc. č. 15629/13, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva:  
      Juraj Groller, nar. 30. 03. 1945, bytom Oravská 1, 821 09 Bratislava, za účelom    
      majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 1440 
13. pozemok parc. č. 15629/14, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového      
      spoluvlastníctva manželov: Ing. Andrej Řežucha, nar. 08. 10. 1966 a Erika Řežuchová,   
      nar. 11. 08. 1968, obaja bytom Radarová 8, 821 03 Bratislava, za účelom    
      majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 3149 
14. pozemok parc. č. 15629/15, zastavaná plocha o výmere 19 m², do spoluvlastníctva:  
      Natálie Chalmovskej, nar. 11. 09. 1971, bytom Česká 21, 831 03 Bratislava v podiele 1/2,  
      Márie Burayovej, nar. 08. 07. 1964 , bytom Lenardova 12, 851 01 Bratislava, v podiele    
      1/2, za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV    
      č. 5681 
15. pozemok parc. č. 15629/40, zastavaná plocha o výmere 19 m², do výlučného vlastníctva:  
      Juraj Szomolanyi, nar. 17. 12. 1924, bytom Trebišovská 5, 821 09 Bratislava, za účelom    
      majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 3323 
16. pozemok parc. č. 15629/42, zastavaná plocha o výmere 21 m², do bezpodielového    
      spoluvlastníctva manželov: Ing. Stanislav Čapo, nar. 05. 05. 1951 a Eva Čapová, nar. 
      12. 01. 1954, obaja bytom Rovníková 14, 821 02 Bratislava, za účelom    
       majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 3916 
 

za kúpnu cenu 110,67 €/m² 
podľa ZP č. 239/2009 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                         starosta                                                          
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   473/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
11.   Návrh na prevod pozemkov pod garážami na Trenčianskej - Oravskej ulici,  
        parc. č. 9709/28,29,30 a parc. č. 9737/7,9,10,17, k. ú. Nivy, do vlastníctva majiteľov 
        garáží, nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 

s ch v a ľ u j e 
 
prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami v kat. úz. Nivy: 
 
1. pozemok parc. č. 9709/28, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového    
    spoluvlastníctva manželov: Ing. Ivan Mészároš, CSc., nar. 18. 06. 1925 a Doc., akad. mal.    
    Irina Mészárošová, nar. 11. 05. 1925, obaja bytom Dulovo nám.10, 821 09 Bratislava,  
    za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV  
    č. 3256 
2. pozemok parc. č. 9709/29, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového  
    spoluvlastníctva manželov: JUDr. Ján Zlocha, nar. 24. 03. 1942 a JUDr. Ľubomíra    
    Zlochová, nar. 22. 11. 1939, obaja bytom Dulovo nám.10, 821 09 Bratislava, za účelom   
    majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 1149 
3. pozemok parc. č. 9709/30, zastavaná plocha o výmere 19 m², do bezpodielového   
    spoluvlastníctva manželov: Ing. Ján Kačmárik, nar. 05. 07. 1933 a Melánia Kačmáriková,    
    nar. 07. 11. 1939, obaja bytom Dulovo nám.10, 821 09 Bratislava, za účelom    
    majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 820 
4. pozemok parc. č. 9737/7, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva:  
    JUDr. Viola Dudáková , nar. 07. 05. 1955, bytom Košická 28, 821 09 Bratislava, za účelom    
    majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 3488 
5. pozemok parc. č. 9737/9, zastavaná plocha o výmere 16 m², do výlučného vlastníctva:  
    MUDr. Daniela Stanislavová, nar. 27. 12. 1951, bytom Košická 24, 821 09 Bratislava,  
    za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV  
    č. 3566 
6. pozemok parc. č. 9737/10, zastavaná plocha o výmere 16 m², do bezpodielového    
    spoluvlastníctva manželov: MUDr. Miroslav Jenčík, nar. 14. 04. 1957 a JUDr. Dagmar    
    Jenčíková, nar.18. 08. 1957, obaja bytom Dulovo nám.10, 821 09 Bratislava, za účelom    
    majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 1731 
7. pozemok parc. č. 9737/17, zastavaná plocha o výmere 21 m², do bezpodielového   
    spoluvlastníctva manželov: MgA.Rastislav Sokol, nar. 8. 1. 1960 a MUDr. Beáta Sokolová,    
    nar. 14. 11. 1968, obaja bytom Trenčianska 5, 821 09 Bratislava, za účelom   
    majetkovoprávneho usporiadania stavby - garáže, evidovanej v KN na LV č. 2904 
 

za kúpnu cenu 115,94 € /m² 
podľa ZP č. 204/2009 

 
 
 
                                                                                                   Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                               starosta                                                    



 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   474/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
12.   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu   
        pozemkov hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti Bratislava -  
        Ružinov, v kat. území Trnávka, lokalita Cablkovej ulice, v Bratislave na ktorých  
        sú umiestnené stavby - garáže 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 

s ch v a ľ u j e 
 
uzatváranie nájomných zmlúv a nájom k nehnuteľnostiam - pozemkom vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
ako prípady hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. NR SR  
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s dobou nájmu  
na neurčitú dobu, lokalita Cablkovej ulici, v kat. úz. Trnávka :  
 
 
  1. pozemok parc. č. 15096/82 o výmere  19  m  , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   2

      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
  2. pozemok parc. č. 15096/142 o výmere  21  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   2

      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
  3. pozemok parc. č. 15097/1 o výmere  20  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   2

      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
  4. pozemok parc. č. 15097/2 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   2

      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
  5. pozemok parc. č. 15097/3 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   2

      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
     garáže 
  6. pozemok parc. č.  15097/5 o výmere  21  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  2  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
  7. pozemok parc. č.  15097/6 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa       2

      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-    
      garáže 
  8. pozemok parc. č.  15097/7 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  2  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
  9. pozemok parc. č.  15097/8 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   2

      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
10. pozemok parc. č.  15097/9 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   2

      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
11. pozemok parc. č.  15097/10 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   



 
      garáže 
12. pozemok parc. č.  15097/11 o výmere  18  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  2  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-    

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-    

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby- 

- 

-  

-   

-   

- 

- 

-   

   

-    

-  

-    

-    

za stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

      garáže 
13. pozemok parc. č.  15097/12 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza  
      garáže 
14. pozemok parc. č.  15097/13 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   2

      nachádza 
      garáže 
15. pozemok parc. č.  15097/14 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa    2

      nachádza 
      garáže 
16. pozemok parc. č.  15097/15 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa     2

      nachádza 
      garáže 
17. pozemok parc. č.  15097/16 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa 2  
      nachádza 
      garáže 
18. pozemok parc. č.  15097/17 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza  
      garáže 
19. pozemok parc. č.  15097/18 o výmere  19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  2

      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby 
      garáže 
20. pozemok parc. č.  15097/19 o výmere  18  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  2  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby
      garáže 
21. pozemok parc. č.  15097/20 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby
      garáže 
22. pozemok parc.č.  15097/21 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby
      garáže 
23. pozemok parc. č.  15097/22 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby 
      garáže 
24. pozemok parc. č.  15097/23 o výmere  20  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby 
      garáže 
25. pozemok parc. č.  15097/24 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa    
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby 
      garáže 
26. pozemok parc. č.  15097/25 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa     
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby- 
      garáže 
27. pozemok parc. č.  15097/26 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa    
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby
      garáže 

k parc. č.  15097/27 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa    28. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby
      garáže 

k parc. č.  15097/28 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  29. pozemo  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby
      garáže 

k parc. č.  15097/29 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   30. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby
     garáže 

ok parc. č.  15097/30 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa 31. pozem  
      nachád



      garáže 
32. pozemok parc. č.  15097/31 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa    
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-    

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-    

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-    

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

-   

za stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

      garáže 
33. pozemok parc. č.  15097/32 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza 
      garáže 
34. pozemok parc. č.  15097/33 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza 
      garáže 
35. pozemok parc. č.  15097/34 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza 
      garáže 
36. pozemok parc. č.  15097/35 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza 
      garáže 
37. pozemok parc. č.  15097/36 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza 
      garáže 
38. pozemok parc. č.  15097/37 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza  
      garáže 
39. pozemok parc. č.  15097/38 o výmere  20  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza 
      garáže 
40. pozemok parc. č.  15097/39 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza 
      garáže 
41. pozemok parc. č.  15097/40 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza 
      garáže 
42. pozemok parc. č.  15097/41 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza  
      garáže 
43. pozemok parc. č.  15097/42 o výmere  20  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza 
      garáže 
44. pozemok parc.č.  15097/43 o výmere  20  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza 
      garáže 
45. pozemok parc. č.  15097/44 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza 
      garáže 
46. pozemok parc. č.  15097/45 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza 
      garáže 
47. pozemok parc. č.  15097/46 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza 
      garáže 
48. pozemok parc. č.  15097/47 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza  
      garáže 
49. pozemok parc. č.  15097/48 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby
     garáže 
50. pozemok parc. č.  15097/49 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachád
      garáže 
51. pozemok parc. č.  15097/50 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  



      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby- 

k parc. č.  15097/51 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y- 

k parc. č.  15097/52 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y- 

k parc. č.  15097/53 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   

-   

arc. č.  15097/55 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

y-    

k parc. č.  15097/57 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   

- 

k parc. č.  15097/70 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

 
      garáže 
52. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb 
      garáže 
53. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb 
      garáže 
54. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
55. pozemok parc. č.  15097/54 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby
     garáže 
56. pozemok p
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
57. pozemok parc. č.  15097/56 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
58. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
59. pozemok parc. č.  15097/58 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby 
      garáže 
60. pozemok parc. č.  15097/59 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
61. pozemok parc. č.  15097/60 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
62. pozemok parc. č.  15097/61 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
63. pozemok parc. č.  15097/62 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
64. pozemok parc. č.  15097/63 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
65. pozemok parc. č.  15097/64 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
66. pozemok parc. č.  15097/65 o výmere  20  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
67. pozemok parc. č.  15097/66 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
68. pozemok parc. č.  15097/67 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
69. pozemok parc. č.  15097/68 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
70. pozemok parc.č.  15097/69 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   
      garáže 
71. pozemo



      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-   

k parc. č.  15097/71 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-      

arc. č.  15097/72 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
y-    

k parc. č.  15097/73 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-   

k parc. č.  15097/74 o výmere  20  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y- 

k parc. č.  15097/75 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-   

k parc. č.  15097/76 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa   
-    

k parc. č.  15097/77 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-  

k parc. č.  15097/78 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-  

k parc. č.  15097/79 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y- 

k parc. č.  15097/80 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-  

k parc. č.  15097/81 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-  

arc. č.  15097/82 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-  

k parc. č.  15097/83 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-  

k parc. č.  15097/84 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-   

k parc. č.  15097/85 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y-  

k parc. č.  15097/86 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
y- 

k parc. č.  15097/87 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

k parc. č.  15097/90 o výmere  22  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

      garáže 
72. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
     garáže 
73. pozemok p
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
74. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
75. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb 
      garáže 
76. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
77. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby
      garáže 
78. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
79. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
80. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb 
      garáže 
81. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
82. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
     garáže 
83. pozemok p
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
84. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
85. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
86. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb
      garáže 
87. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavb 
      garáže 
88. pozemo
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
89. pozemok parc. č.  15097/88 o výmere  18  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
90. pozemok parc. č.  15097/89 o výmere  21  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  
      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  
      garáže 
91. pozemo



      nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto stavby-  

ok parc. č.  15097/91 o výmere  21  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/92 o výmere  32  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/93 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/94 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/95 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/96 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/97 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/98 o výmere  20  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/99 o výmere  19  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/100 o výmere  20  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/101 o výmere  20  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/102 o výmere  20  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/103 o výmere  21  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

.  15097/104 o výmere  21  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa  

 
minimálne za nájomné   3,743 eur/m2/rok 

 
 

 

                                                                                            Ing. Slavomír Drozd, v. r. 

      garáže 
  92. pozem
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto     
        stavby - garáže 
  93. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto     
        stavby - garáže 
  94. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto   
        stavby - garáže 
  95. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto    
        stavby - garáže 
  96. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto    
        stavby - garáže 
  97. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto    
        stavby - garáže 
  98. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto   
        stavby - garáže 
  99. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto   
        stavby - garáže 
100. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto  
        stavby- garáže 
101. pozemok parc.č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto  
        stavby - garáže 
102. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto  
        stavby - garáže 
103. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto  
        stavby - garáže 
104. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto  
        stavby - garáže 
105. pozemok parc. č
        nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom riadneho užívania tejto  
        stavby - garáže 

podľa ZP č. 208/2009   

 

 
 
 
  
                                                                                                          starosta 
                               



 

Miestne zastupiteľstvo mests ej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   475/XXXVI/2010 

 
3.   Návrh na prevod nebytového priestoru č. 12/NP1 nachádzajúceho sa v nebytovej

 
k
 

zo dňa 18. 05. 2010 
 

1  
        budove na ulici Velehradská 7/A v Bratislave pre nájomcu PELITAS, s.r.o. 
         
miestne zastupiteľstvo 

 
 

s ch v a ľ u j e 
 

revod nebytového priestoru č. 12/NP1 o výmere podlahovej plochy 398,16 m2  
ientačné 

rého 

za kúpnu cenu 72 643,61€ 
 
ez spoluvlastníckeho podielu na pozemku pre nadobúdateľa :  

lava 3 
m Jónom, konateľom 

                  
m. e/ zák. č. 138/1991 Zb. 

 
 

                                                                                            Ing. Slavomír Drozd, v. r. 

po prerokovaní 

 
p
nachádzajúceho sa v nebytovej budove na ulici Velehradská, súpis. č. II.5427, or
číslo 7/A v Bratislave, postavený na pozemku parc. č. 9886/8 a 9886/14 v kat. úz. Nivy, 
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach, kto
veľkosť je 39816/60348  

b
                                                             PELITAS, s. r. o 
                                                             Gelnická 18 
                                                             831 06 Bratis

                                          zastúpený : Martino
                                           IČO : 36 61 5421 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 pís
o majetku obcí v platnom znení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                          starosta 
 
 



 
 

Miestne zastupiteľstvo mests ej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie   č.   476/XXXVI/2010 

 
4.   Stanovisko miestneho zastupiteľstva k: Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného

k
 

zo dňa 18. 05. 2010 
 

1  
        mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
        nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. 6/1995 o prevode vlastníctva      
        bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
 
miestne zastupiteľstvo 

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

redložený materiál 

.                                                        o d p o r ú č a 

/ Ing. Slavomírovi Drozdovi, starostovi 

po prerokovaní 

 
p
 
B
 
1  

nasledovného znenia: 

V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

uje 

1) Cena pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku sa dojednáva dohodou 
ajetku 

 
avrhuje za odsek 1 § 11 vložiť nový odsek 2 a 3 v nasledovnom znení: 

2)  Dohodnutá cena pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku prislúchajúceho 

  domom a priľahlého pozemku prislúchajúceho 
 

3) na pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku ak sa prevádza  
 

    zaslať primátorovi Bratislavy stanovisko 
 
„
č. ... /2010 z ... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov navrh
nasledovne znenie § 11 ods. 1 
 
„

predávajúceho a kupujúceho 15a) za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty m
stanovenej podľa osobitného predpisu 20).“ 

N
 
„

k bytu, ak sa prevádza do vlastníctva nájomcovi bytu, alebo do vlastníctva jeho dediča, 
alebo do vlastníctva manžela, detí, vnukov alebo rodičov pôvodného vlastníka bytu, sa 
určuje podľa osobitného predpisu 15). 
Dohodnutá cena pozemku zastavaného
k ateliéru, ak sa prevádza do vlastníctva nájomcovi ateliéru, sa určuje podľa osobitného
predpisu 15). 
Dohodnutá ce

       do vlastníctva vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva bytového
družstva, cena za 1 m2 pozemku sa rovná najvyššej výške ročného nájomného za 1 m2 
zistenej podľa osobitného predpisu15b). 
 
 



 
 
Dohodnutá cena pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku ak sa prevádza  

 
oterajší odsek 2 navrhuje označiť ako odsek 4. 

oterajší odsek 3 a 4 navrhuje vypustiť. 

avrhuje v § 11 doplniť nový odsek 6, ktorý znie: 
vod vlastníctva, ak je nájomcom alebo 

 
avrhuje odkazy upraviť nasledovne: 

inancií SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších    

 SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
neskorších  

isterstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 

 
                                   T: ihneď po podpise starostom 

/ mestskému zastupiteľstvu 

do vlastníctva jeho dediča, alebo do vlastníctva manžela, detí, vnukov alebo rodičov 
pôvodného vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva bytového 
družstva, sa určuje podľa osobitného predpisu 15).“ 

D
 
D
 
N
„6) Ustanovenie odseku 2 a 3 sa nevzťahuje na pre

vlastníkom právnická osoba.“ 

N
15) § 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva f
       predpisov 
15 a) Zákon NR
15 b) § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb. v znení 
          predpisov 
20) Vyhláška Min

hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 

  
 
 
2  

riadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

 

 

                                                                                            Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                      

    prijať Všeobecne záväzné na
    č. ... /2010 z ... 2010 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného   
    mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov  
    v znení neskorších predpisov s uvedenými pripomienkami 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
                                                                                                          starosta                   
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   477/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
       
15.   Stanovisko miestneho zastupiteľstva k: Všeobecne záväznému nariadeniu  
        hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o Fonde rozvoja bývania  
        hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nahradí Všeobecne  
        záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o fonde rozvoja bývania  
        č. 5/2000 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 

 
 
A.                                                  b e r i e   na   v e d o m i e 
 
 
predložený materiál  
 
 
B.                                                          o d p o r ú č a 
 
 
1/  Ing. Slavomírovi Drozdovi, starostovi  
     zaslať primátorovi Bratislavy stanovisko nasledujúceho znenia: 
     „V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky     
     Bratislavy o Fonde rozvoja bývania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  
     ktorý nahradí Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o fonde  
     rozvoja bývania č. 5/2000 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov    
     navrhuje v § 2 ods. 2 písm. a) za slovo „vlastníctva“ doplniť slová: „bytov v domoch a“.“ 
                                                                                           T : ihneď po podpise starostom 
2/  mestskému zastupiteľstvu 
     prijať Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy    
     o Fonde rozvoja bývania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s uvedenými    
     pripomienkami  
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                         starosta                                                         
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   478/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 
16.   Stanovisko miestneho zastupiteľstva k: Štatútu Fondu rozvoja bývania hlavného 
        mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nahradí Štatút Fondu rozvoja 
        bývania hlavného mesta SR Bratislavy účinného od 15. mája 2000 

 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
A.                                                   b e r i e   na   v e d o m i e 
 
 
predložený materiál 
 
 
B.                                                          o d p o r ú č a 
 
 
1/  Ing. Slavomírovi Drozdovi, starostovi 
     zaslať primátorovi Bratislavy stanovisko nasledujúceho znenia: 
     „V návrhu Štatútu Fondu rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy Miestne     
     zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov navrhuje v názve predloženého  
     materiálu vypustiť za slovom „Bratislavy“ interpunkčné znamienko a nasledujúci text,  
     ktorý nemá opodstatnenie. V § 7 ods. 2 písm. a) navrhuje za slovo „vlastníctva“ doplniť    
     slová: „bytov v domoch a“.“ 
                                                                                           T : ihneď po podpise starostom 
2/  mestskému zastupiteľstvu 
     prijať Štatút Fondu rozvoja bývania  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy    
     s uvedenými pripomienkami  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta                                                         

 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   479/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
       
17.   Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy a následnej finančnej 
        kontroly v ZŠ Mierová 46 Predkladá: miestny kontrolór 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
 
                                                     b e r i e   na   v e d o m i e 
 
 
 
predloženú Správu o výsledku kontroly personálnej, mzdovej agendy a následnej finančnej 
kontroly v  ZŠ Mierová 46, 821 05 Bratislava 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                         starosta                                                         
 
 



 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie   č.   480/XXXVI/2010 

zo dňa 18. 05. 2010 
 
 
18.   Správa o stave podania „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových  
        pomerov ...“ starostu a poslancov v MČ Bratislava - Ružinov k 31.03.2010 /ústne/ 
 
miestne zastupiteľstvo 

 
 
 

z a č í n a    k o n a n i e 
 
 
 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov voči poslancom : 
 
JUDr. Gabriel Almáši 
Martin Barkol 
Ing. arch. Ivan Boháč 
MUDr. Vladimír Ďuračka 
Ing. Peter Heriban 
JUDr. Miroslav Hrádek 
Ing. Dušan Pekár 
Ing. Anna Reinerová 
Ing. Pavol Šmilňák 
 
ktorí tento ústavný zákon porušili oneskoreným podaním svojho majetkového priznania  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r.                                        
                                                                                                          starosta                                                         

 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie   č.   481/XXXVI/2010 

zo dňa 18. 05. 2010 
 

 
19.   Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
 

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

splnenie uznesení MZ č.:  392/XXX/2009, 444/XXXIV/2010, 445/XXXIV/2010,       
                                            449/XXXIV/2010, 451/XXXIV/2010, 455/XXXV/2010 
 
                                                                                    termínovaných k 30. 04. 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                        starosta                                                         

 
 
 

 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie   č.   482/XXXVI/2010 

zo dňa 18. 05. 2010 
 

 
21.   Rôzne  
        a/ Začatie konania o stavebnej uzávere pre územia určené na obstarávanie ÚPZ 
 
miestne zastupiteľstvo 
 
A.                                                               s ch v a ľ u j e 
 
začatie konania o stavebnej uzávere pre územia, ktoré boli uzn. MZ č. 447/XXXIV/2010  
zo dňa 09. 03. 2010 určené na obstarávanie územných plánov zón 
 
B.                                                                  u k l a d á 
 
Ing. Alene Kaňkovej, prednostke 
zabezpečiť dostatok ľudských zdrojov na vykonávanie uzn. MZ č. 447/XXXIV/2010 tak,  
aby bolo predložené zadanie do miestneho zastupiteľstva pre lokality: 
 
1/ ÚPZ „Líščie nivy - Palkovičova“ - ohraničená ulicami Jégeho - Stodolova - Palkovičova -   
             Prešovská - Líščie nivy - Záhradnícka 
2/ ÚPZ „Nivy“ - ohraničená ulicami Košická, Gemerská - Kohútova - Miletičova - Prievozská 
3/ ÚPZ „Miletičova trhovisko“ - Miletičova, Záhradnícka, Ružová dolina, Trenčianska 
4/ ÚPZ „Mraziarenská“ - Mraziarenská, Klincová, Zelinárska - pozemky parc. č. 10634/18,   
            10634/3, 10635, 15295/86, 15295/87 kat. úz. Nivy 
5/ ÚPZ „Prievoz - východ“- Diaľničný obchvat D1, Gagarinova - Popradská - Domkárska 
6/ ÚPZ Bajkalská, Drieňová, Sabinovská, Prešovská 
7/ ÚPZ Ružinovská, Bajkalská, južná hranica areálu Nemocnice Ružinov  

         T : do 30. 09. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 

                                                                        starosta                                                          
 

 



                                                                                                    
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   483/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 
21.   Rôzne  
        b/ Harmonogram a rozpis prác výmeny okien na ZŠ a MŠ 
 
miestne zastupiteľstvo  

 
 

 
u k l a d á 

 
 
 
Ing. Alene Kaňkovej, prednostke 
predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva materiál s harmonogramom a rozpisom  
prác výmeny okien na  ZŠ a MŠ v Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
                                                                                                        T : 06. 07. 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r.                                        
                                                                                                           starosta                                                        
 
 

 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie   č.   484/XXXVI/2010 

zo dňa 18. 05. 2010 
 

 
21.   Rôzne  
        c/ Chodník pre chodcov z Trebišovskej na Tomášikovu 
 
miestne zastupiteľstvo 

 
 

 
 

u k l a d á 
 
 
 
Ing. Alene Kaňkovej, prednostke 
preveriť možnosť realizácie vybudovania chodníka pre chodcov z Trebišovskej  
na Tomášikovu, a tým vyriešiť v súčasnosti neúnosnú situáciu v ohrozovaní bezpečnosti 
chodcov z dôvodu zvýšenej premávky motorových vozidiel v tejto lokalie  
                          T : ihneď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta                                                         
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   485/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 
21.   Rôzne  
        d/ Stavebná uzávera: Drieňová - Tokajícka - Prešovská - Bajkalská  
 
miestne zastupiteľstvo 

 
 

 
o d p o r ú č a 

 
 
 
Ing. Slavomírovi Drozdovi, starostovi 
začať konanie o vyhlásení stavebnej uzávery v lokalite Drieňová - Tokajícka - Prešovská - 
Bajkalská 

        T : ihneď 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   486/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 
21.   Rôzne  
        e/ Predloženie informácie o postupe pri obstarávaní revitalizácie ZŠ a MŠ 
 
miestne zastupiteľstvo 

 
 
 

u k l a d á 
 
 
 

Ing. Alene Kaňkovej, prednostke 
predložiť informáciu vypracovanú odborne spôsobilou osobou zodpovednou za verejné 
obstarávanie na zákazku revitalizácie ZŠ a MŠ v Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
o presnom postupe a predpokladanej hodnote zákazky pre uvedené verejné obstarávanie 
                                                                                                                   T : 06. 07. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 

                                                                                                   
 

 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   487/XXXVI/2010 
zo dňa 18. 05. 2010 

 
 
21.   Rôzne  
        f/ Kontrola procesu verejného obstarávania pri revitalizácii ZŠ a MŠ 
 
miestne zastupiteľstvo 
 
 
 

u k l a d á 
 
 
 

Ing. Rastislavovi Harmanovi, miestnemu kontrolórovi 
vykonať kontrolu procesu prípravy, plnenia a priebehu verejného obstarávania  
na revitalizáciu ZŠ a MŠ - výmena okien v zmysle uzn. MZ č. 413/XXXII/2009 
z 15. 12. 2009 
                                                                                                     T : 06. 07. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 
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