
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 

Program z XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava - Ružinov zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
    - uzn. č. 452/XXXV/2010 
2. Návrh na využitie finančných prostriedkov zo zníženého nájomného na nutné opravy 
    „Trhovisko Miletičova“ 
    Predkladá: Ing. Ružič, riaditeľ RPV-PS, a. s. 
    - uzn. č. 453/XXXV/2010 
-  Návrh územného plánu zóny Trnávka - Stred 
    Predkladá: starosta 
    bod vypustený z programu rokovania   
-  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ... /2010  
    zo dňa ...., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka - Stred   
    Zadanie urbanistickej štúdie Mlynské nivy - východ 
    Predkladá: starosta 
    bod vypustený z programu rokovania   
-  Zadanie urbanistickej štúdie Mlynské nivy - východ 
    Predkladá: starosta 
    bod vypustený z programu rokovania   
-  Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2010 - 2012 
    Predkladá: prednostka 
    bod vypustený z programu rokovania   
3. Návrh na vyradenie dlhodobého majetku Knižnice Ružinov 
    Predkladá: PhDr. Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov  
    - uzn. č. 454/XXXV/2010 
4. Návrh predĺženia nájomnej zmluvy nad 10 rokov Knižnice Ružinov 
    Predkladá: PhDr. Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov 
    - uzn. č. 455/XXXV/2010 
5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
    nebytových priestorov v pavilóne D na Pivonkovej 2 v Bratislave, kat. úz. Ružinov, 
    Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, so sídlom Pažítková 4, 821 01 Bratislava 2 
    Predkladá:  Franklová, riaditeľka RDS 
    - uzn. č. 456/XXXV/2010 
6. Revitalizácia detského ihriska na Ondrejovovej ulici - spolufinancovanie z rozpočtu MČ 
    Predkladá: prednostka 
    - uzn. č. 457/XXXV/2010 
7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu  
    pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov, 
    v kat. úz. Trnávka, lokalita Gašparíkovej ulice v Bratislave, na ktorých sú umiestnené 
    stavby - garáže      

          Predkladá: prednostka 
    - uzn. č. 458/XXXV/2010 
 
 
 



 8.  Analýza rozsahu, spôsobu a finančnej náročnosti zverejňovania zmlúv a faktúr 
      Predkladá : prednostka 
      - uzn. č. 459/XXXV/2010 
 9.  Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy a následnej finančnej kontrole  
       v ZŠ Kulíškova 8 
       Predkladá: miestny kontrolór 
       - uzn. č. 460/XXXV/2010 
10.  Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
       Predkladá: prednostka 
       - uzn. č. 461/XXXV/2010 
11.  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 
       o bode sa nehlasovalo 
12.  Vízia Ružinovského športového klubu /ústne/ 
       Predkladá: Mgr. Kozáčik, dočasne vymenovaný riaditeľ RŠK 
       - uzn. č. 462/XXXV/2010 
13.  Interpelácie     
14.  Rôzne  
       - Verejné zhromaždenie obyvateľov Trnávky 
          Predkladá: Ing. Pekár, zástupca starostu  
          - uzn. č. 463/XXXV/2010 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatívne materiály  
 
  1.  Informatívna správa o činnosti MR 
       Predkladá : prednostka  
  2.  Informácia o výsledku verejného obstarávania 
       Predkladá : prednostka  
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   452/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 

1.   Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
A.                                                                    v o l í 
 
 
1. overovateľov záznamu    1. Ing. Peter Ilčík 
                                               2. Ing. Pavol Šmilňák 
 
 
2. návrhovú komisiu            1. Eva Guldanová  
                                               2. Ing. Peter Hrapko - predseda 
                                               3. Ing. Dušan Hruška 
 
 
B.                                                             s ch v a ľ u j e 
 
 
 
upravený program rokovania takto: 
 
- z rokovania sa vypúšťajú body č. 3, 4, 5, 6 
- ostatné body sa posúvajú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 
 

 
 



 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   453/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
2.   Návrh na využitie finančných prostriedkov zo zníženého nájomného na nutné opravy 
      „Trhovisko Miletičova“ 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
A.                                                          s ch v a ľ u j e 
 
 
1. zapracovanie zníženia nájomného Ružinovskému podniku verejno-prospešných  
    služieb, a. s. o 50% z roku 2010 do rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
    na rok 2010 
2. použitie finančných prostriedkov zo zníženého nájomného Ružinovského podniku 
    verejno-prospešných služieb, a. s. na rekonštrukciu „Trhoviska Miletičova“ 
 
 
B.                                                           u k l a d á 
 
 
Ing. Mariánovi Ružičovi, riaditeľovi RPV-PS, a. s. 
predložiť presný rozpis účelu využitia finančných prostriedkov spolu s harmonogramom  
prác na rokovanie MZ                                                                                
                                                                                                                    T : 06. 07. 2010                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   454/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
3.   Návrh na vyradenie dlhodobého majetku Knižnice Ružinov     
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
A.                                                          s ch v a ľ u j e 
 
 
vyradenie dlhodobého hmotného majetku Knižnice Ružinov   
a to : 
Meracia súprava 1-24Kp33.2 1 839,61 € 
Kopírka Infotec 4 756,69 € 
Počítačová zostava PENTIUM 1 224,86 € 
Počítač ATX Pent.II 300 + tlačiareň 1 785,67 € 
Kopírovací stroj 19315 3 226,38 € 
Kopírovací stroj INFOTEC 2 481,25 € 
Kopírovací stroj INFOTEC    3 215,66 € 
spolu                                                       18 530,12 € 
 
vyradenie dlhodobého nehmotného majetku Knižnice Ružinov 
a to : 
Softvér ekonomický  1 859,16 
 
spolu celkom 20 389,28 
 
 
B.                                                               u k l a d á 
 
 
PhDr. Darine Horákovej, riaditeľke Knižnice Ružinov 
zabezpečiť - vyradenie majetku z evidencie Knižnice Ružinov 
                   - likvidáciu majetku organizáciou na to určenou    

 
 
 
 
 
 

                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   455/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
4.   Návrh predĺženia nájomnej zmluvy nad 10 rokov Knižnice Ružinov 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
A.                                                           s ch v a ľ u j e 
 
 
predĺžiť prenájom priestorov nad 10 rokov Knižnice Ružinov s RDS uzatvorením dodatku  
k nájomnej zmluve    
 
 
B.                                                               u k l a d á 
 
 
PhDr. Darine Horákovej, riaditeľke Knižnice Ružinov 
uzatvoriť Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o prenájme nebytového priestoru s RDS 
od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2015 pre činnosť Klubu dôchodcov uzatvorenej podľa  
§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 

 
 
 
 

 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   456/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
5.   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu  
      nebytových priestorov v pavilóne D na Pivonkovej 2 v Bratislave, kat. úz.  
      Ružinov, Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, so sídlom Pažítková 4,  
      821 01 Bratislava 2 

 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
A.                                                           s ch v a ľ u j e 
 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa uzatvorenie nájomnej zmluvy s „Fakultná nemocnica 
s poliklinikou Bratislava“, Pažítková 4, 821 01 Bratislava 2, predmetom ktorej bude 
nehnuteľný majetok zverený do správy Ružinovského domova seniorov, a to nebytové 
priestory o výmere 156,7 m2 na Pivonkovej 2, 821 01  Bratislava 2, na účely poskytovania 
zdravotnej starostlivosti za nájomné vo výške 33,2 €/m2 /rok a priľahlý pozemok o výmere  
2 162 m2 za nájomné 360 € za rok, všetko na dobu určitú do 31. 12. 2010 
 
 
B.                                                              u k l a d á 
 
 
Miriam Franklovej, riadteľke RDS 
uzavrieť predmetnú zmluvu o prenájme s „Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 

 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   457/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
6.   Revitalizácia detského ihriska na Ondrejovovej ulici - spolufinancovanie  
       z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov    
  
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
 
 
spolufinancovanie revitalizácie detského ihriska na Ondrejovovej ulici vo výške minimálne  
6 658 € z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 

 
 
 
 
 
 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   458/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
  
7.   Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu  

pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti Bratislava -      
Ružinov, v kat. úz. Trnávka, lokalita Gašparíkovej 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 Gašparíkovej ulice v kat. úz. Trnávka :  
 
1. pozemok parc. č. 14990/2 o výmere 21 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,    2

    na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom    
    riadneho užívania tejto stavby - garáže 
2. pozemok parc. č. 14990/3 o výmere 20 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2  
    na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom   
    riadneho užívania tejto stavby - garáže 
3. pozemok parc. č. 14990/4 o výmere 20 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

    na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom   
    riadneho užívania tejto stavby - garáže 
4. pozemok parc. č. 14990/5 o výmere 20 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,    2

    na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, za účelom    
    riadneho užívania tejto stavby - garáže 
5. pozemok parc. č. 14990/6 o výmere 20 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,    2

    na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
    za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
6. pozemok parc. č. 14990/7 o výmere 20 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

    na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
    za riadneho užívania tejto stavby - garáže 
7. pozemok parc. č. 14990/8 o výmere 20 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

    na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
    za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
8. pozemok parc. č. 14990/9 o výmere 20 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

    na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
    za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
9. pozemok parc. č. 14990/10 o výmere 21 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2

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



 
 
10. pozemok parc. č. 14990/11 o výmere 21 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
11. pozemok parc. č. 14990/12 o výmere 21 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
12. pozemok parc. č. 14990/13 o výmere 21 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
13. pozemok parc. č. 14990/14 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
14. pozemok parc. č. 14990/15 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
15. pozemok parc. č. 14990/16 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
16. pozemok parc. č. 14990/17 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
17. pozemok parc. č. 14990/18 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby- garáže 
18. pozemok parc. č. 14990/19 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,         2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
19. pozemok parc. č. 14990/20 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,   
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
20. pozemok parc. č. 14990/21 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,    2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
21. pozemok parc. č. 14990/22 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku, 
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
22. pozemok parc. č. 14990/23 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
23. pozemok parc. č. 14990/24 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
24. pozemok parc. č. 14990/25 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
25. pozemok parc. č. 14990/26 o výmere 21 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

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



 
 
26. pozemok parc. č. 14990/27 o výmere 21 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
27. pozemok parc. č. 14991/5 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
28. pozemok parc.č. 14991/6 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
29. pozemok parc. č. 14991/7 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
30. pozemok parc. č. 14991/8 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
31. pozemok parc. č. 14991/9 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
32. pozemok parc. č. 14991/10 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
33. pozemok parc. č. 14991/11 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
34. pozemok parc. č. 14991/12 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
35. pozemok parc. č. 14991/13 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
36. pozemok parc. č. 14991/14 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
37. pozemok parc. č. 14991/15 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,    2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
38. pozemok parc. č. 14991/16 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
39. pozemok parc. č. 14991/17 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
40. pozemok parc. č. 14991/18 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,    2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
41. pozemok parc. č. 14991/19 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

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



 
 
42. pozemok parc.č. 14991/20 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
43. pozemok parc. č. 14991/21 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
44. pozemok parc. č. 14991/22 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
45. pozemok parc. č. 14991/23 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
46. pozemok parc. č. 14991/24 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
47. pozemok parc. č. 14991/25 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
48. pozemok parc. č. 14991/26 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
49. pozemok parc. č. 14991/27 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
50. pozemok parc. č. 14991/28 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
51. pozemok parc. č. 14991/29 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,    2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
52. pozemok parc. č. 14991/30 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
53. pozemok parc. č. 14991/31 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
54. pozemok parc. č. 14991/32 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
55. pozemok parc. č. 14991/33 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
56. pozemok parc. č. 14991/34 o výmere 19  m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby- garáže 
57. pozemok parc. č. 14991/35 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 



 
 
58. pozemok parc. č. 14991/36 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
59. pozemok parc. č. 14991/37 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
60. pozemok parc. č. 14991/38 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
61. pozemok parc. č. 14991/39 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
62. pozemok parc. č. 14991/40 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
63. pozemok parc. č. 14991/41 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
64. pozemok parc. č. 14991/42 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,     2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
65. pozemok parc. č. 14991/43 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba  garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
66. pozemok parc. č. 14991/44 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
67. pozemok parc. č. 14991/45 o výmere 18 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,     2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
68. pozemok parc. č. 14991/46 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
69. pozemok parc. č. 14991/47 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
70. pozemok parc. č. 14991/48 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
71. pozemok parc. č. 14991/49 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
72. pozemok parc. č. 14991/50 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
73. pozemok parc. č. 14991/51 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

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



 
 
74. pozemok parc. č. 14991/52 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,     2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
75. pozemok parc. č. 14991/53 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  2

      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
76. pozemok parc. č. 14991/54 o výmere 19 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 2  
      na ktorom sa nachádza stavba - garáž, do nájmu vlastníkovi stavby na pozemku,  
      za účelom riadneho užívania tejto stavby - garáže 
 

minimálne za nájomné 3,707 eur/m /rok 2

 
podľa znaleckého posudku č. 209/2009 zo dňa 27. 11. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   460/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
9.   Správa o výsledku kontroly personálnej, mzdovej agendy a následnej finančnej    
      kontrole v ZŠ Kulíškova   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
A.                                                   b e r i e  na  v e d o m i e 
 
 
predloženú Správu o výsledku kontroly personálnej, mzdovej agendy a následnej finančnej 
kontrole v ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 2 
 
 
B.                                                             u k l a d á 
 
 
PaedDr. Antónii Snehotovej, riaditeľke ZŠ Kulíškova 8 
1. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť  
    ich miestnemu kontrolórovi 
                                                                                                                       T : 22. 04. 2010 
 
2. predložiť správu o splnení opatrení miestnemu kontrolórovi 
                      T : 21. 05. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 



 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   461/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
10.   Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -       
        Ružinov termínovaných k 31. 03. 2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 

 
 

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

 
 
1. splnenie uznesení MZ č. : 310/XXIV/2009, 430/XXXIII/2010, 431/XXXIII/2010, 
                                                448/XXXIV/2010 
                                                                                      termínovaných k 31. 03. 2010 
 
2. zo sledovania sa vypúšťa uznesenie MZ  č. : 330/XXVI/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 
 
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   462/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
12.   Vízia Ružinovského športového klubu /ústne/ 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
 

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

ústne podanú víziu Ružinovského športového klubu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 
 
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   463/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
14.   Rôzne 
        - Verejné zhromaždenie obyvateľov Trnávky 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
A.                                                               z v o l á v a 
 
 
Verejné zhromaždenie obyvateľov na tému: „ Územný plán zóny Trnávka - Stred a TNT 
projekte“ 
 
 
B.                                                            o d p o r ú č a 
 
 
Ing. Petrovi Hrapkovi, poslancovi  
informovať verejné zhromaždenie obyvateľov o TNT projekte 
 
 
C.                                                              u k l a d á 
 
 
Ing. Alene Kaňkovej, prednostke 
zabezpečiť technicky a personálne konanie verejného zhromaždenia obyvateľov, t. j. 
zabezpečenie miestnosti a pozvanie obyvateľov, spracovateľov, poslancov MZ MČ  
Bratislava - Ružinov a predkladateľa materiálu „Návrh územného plánu zóny Trnávka - 
Stred“ 
                                                                                          T : prvý májový týždeň 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P o z a s t a v e n é   u z n e s e n i e 
 
 
 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
 
 

č. 459/XXXV/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Uznesenie   č.   459/XXXV/2010 
zo dňa 20. 04. 2010 

 
 
8.   Analýza rozsahu, spôsobu a finančnej náročnosti zverejňovania zmlúv a faktúr 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
 
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 
                                                                                                           starosta 
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