
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
 
 

 
Redakčné oznámenie o oprave chyby v uznesení MZ č. 406/XXXI/2009 

                                                   zo dňa 24. 11. 2009 
 
 
 
 
 

Z dôvodu zjavnej nesprávnosti pri písaní uznesenia spracovateľom, je potrebná oprava  
uznesenia a to: 
-  v bode č. 6, č.17  a  č.18 boli nesprávne uvedené priezviská kupujúcich 
-  v bode č. 8  a  č. 38 uznesenia boli nesprávne uvedené adresy kupujúcich  

 
 

 
Bod č.   6 - priezvisko „Kovár“                             sa nahrádza: „Kovář“ 
Bod č. 17 - priezvisko „Gýbeľ“                             sa nahrádza: „Gybeľ“ 
Bod č. 18 - priezvisko „Bartoň, Bartoňová“          sa nahrádza: „Barton, Bartonová“ 

 
 
 

Bod č. 8 - pôvodný text..., Karin Žembovej, nar. 20. 5. 1966 a manžela Michala Žembu, nar. 
17. 12. 1966, obaja bytom Svidnícka 7, 821 03 Bratislava “... 
sa nahrádza:  ...„ Karin Žembovej, nar. 20. 5. 1966 bytom Svidnícka 7, 821 03 Bratislava  
a manžela Michala Žembu , nar. 17. 12. 1966 bytom Račianska 23, 831 03 Bratislava“...  

 
 

Bod č. 38 - pôvodný text -  ...„Ing. Jaroslava Adamáta, nar. 24. 9. 1974 a manželky Zuzany 
Adamátovej , nar. 2. 3.1988, obaja bytom Haburská 5,821 01 Bratislava “...  
sa nahrádza: ...„Ing. Jaroslava Adamáta, nar. 24. 9. 1974 , bytom Haburská 5, 821 01 
Bratislava a manželky Zuzany Adamátovej, nar. 2. 3. 1988 , bytom Družstevná 42,  
900 28 Ivanka pri Dunaji“.... 

 
 
 
 
 
 

        
 

                                                                                   Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                  starosta  

 
V Bratislave dňa 21. 01. 2010 



 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Program z XXVII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava - Ružinov zo dňa 24. 11. 2009 

 
 
 
 
  1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu  
      uzn. č. 397/XXXI/2009 
  2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl  
      v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov za školský rok 2008/2009 
      Predkladá : starosta 
      uzn. č. 398/XXXI/2009 
  3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl  
      v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov za školský rok 2008/2009 
      Predkladá : starosta 
      uzn. č. 399/XXXI/2009 
  4. Stanovisko MZ k: Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej    
      republiky Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 
      Predkladá : prednostka 
      uzn. č. 400/XXXI/2009 
  5. Návrh rozpisu prác a časového harmonogramu revitalizácie základných a materských   
      škôl v MČ Bratislava - Ružinov 
      Predkladá: starosta 
      materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
  6. Urbanistická štúdia Mlynské nivy - západ 
      Predkladá: starosta 
      materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
  -  Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2009 
      Predkladá : prednostka 
      bod vypustený z programu rokovania 
  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2009  
      z ... 2009, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích    

prácach v Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
      Predkladá : poslanec PhDr. Guldan 
      uzn. č. 401/XXXI/2009 
  8. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku Ružinovského domova seniorov 
      Predkladá : Miriam Franklová, riaditeľka RDS 
      uzn. č. 402/XXXI/2009   
  9. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku MŠ Bancíkovej 2, Bratislava      

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
      Predkladá : Mgr. Jana Bolebruchová, riaditeľka MŠ Bancíkovej 2 
      uzn. č. 403/XXXI/2009 
10. Návrh kandidátov na funkciu prísediacich Okresného súdu Bratislava II na funkčné   
      obdobie rokov 2010 - 2013 
      Predkladá : starosta 
      uzn. č. 404/XXXI/2009 



 
 
 
11. Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy v MŠ Pivonková 9, Bratislava 
      Predkladá : miestny kontrolór 
      uzn. č. 405/XXXI/2009 
12. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami na    
      Teslovej   ulici, k. ú. Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, nachádzajúcich sa  
      na predmetných  pozemkoch 
      Predkladá : prednostka 
      uzn. č. 406/XXXI/2009 
13. Návrh na zriadenie výberovej komisie na určenie poradia kandidátov na funkciu  
      riaditeľa RŠK 
      Predkladá: starosta 
      uzn. č. 407/XXXI/2009 
14. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
      Predkladá : prednostka 
      materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
15. Interpelácie     
16. Rôzne  
      a/ Zvolanie verejného zhromaždenia „RETRO“ 
          Predkladá : Ing. Dušan Pekár, zástupca starostu 
          uzn. č. 408/XXXI/2009 
      b/ Zverejňovanie faktúr a zmlúv na internete 
          Predkladá : Ing. Anna Reinerová        
          bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Informatívne materiály  
 
1. Informatívna správa o činnosti MR 
    Predkladá : prednostka  



 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i a 
 
 
 
 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 
zo dňa 24. 11. 2009 

 
 
 
 
 
 
 

č. 397/XXXI/2009, č. 398/XXXI/2009, č. 399/XXXI/2009, č. 400/XXXI/2009, 
č. 401/XXXI/2009, č. 402/XXXI/2009, č. 403/XXXI/2009, č. 404/XXXI/2009, 
č. 405/XXXI/2009, č. 406/XXXI/2009, č. 407/XXXI/2009, č. 408/XXXI/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

 uznesenie   č.   397/XXXI/2009 
zo dňa 24. 11. 2009 

 
 
 

1.   Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
 
A.                                                                   v o l í 
 
 
 
1. overovateľov záznamu    1. Ing. arch. Ivan Boháč 
                                               2. Ing. Peter Ilčík 
 
 
 
2. návrhovú komisiu            1. Ing. Darina Franková  
                                               2. Ing. Dušan Hruška - predseda 
                                               3. Ing. Lucia Virsíková 
 
 
 
B.                                                              s ch v a ľ u j e 
 
 
 
 
upravený program rokovania : 
 
 
1/  bod č. 7 vypustený z rokovania 
2/  ostatné pokračujúce body sa posúvajú 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 



   
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

 uznesenie   č.   398/XXXI/2009 
zo dňa 24. 11. 2009 

 
 

2.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných    
      škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov za školský rok 2008/2009 

 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 

 
 

A.                                                           s ch v a ľ u j e 
 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl   
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov za školský rok 2008/2009 a to : 
 
a/ Základná škola, Borodáčova 2 
b/ Základná škola, Drieňová 16 
c/ Základná škola, Kulíškova 8 
d/ Základná škola, Medzilaborecká 11 
e/ Základná škola, Mierová 46 
f/ Základná škola, Nevädzová 2 
g/ Základná škola, Ostredková 14 
h/ Základná škola, Ružová dolina 29 
i/ Základná škola, Vrútocká 58 
  
 
B.                                                               u k l a d á 
 
 
riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov 
zverejniť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach   
základnej školy na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy  
                                                                                              T : najneskôr do 31. 12. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

 uznesenie   č.   399/XXXI/2009 
zo dňa 24. 11. 2009 

 
 
3.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských  
      škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov za školský rok 2008/2009 

 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 

 
 
A.                                                          s ch v a ľ u j e 
 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl   
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov za školský rok 2008/2009 a to : 
a/ Materská škola, Bancíkovej 2 
b/ Materská škola, Miletičova 37 
c/ Materská škola, Piesočná 2 
d/ Materská škola, Prešovská 28 
e/ Materská škola, Pivonková 9 
f/ Materská škola, Stálicová 2 
g/ Materská škola, Velehradská 24 
 
 
B.                                                             u k l a d á 
 
 
riaditeľkám materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov 
zverejniť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach   
materskej školy na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy  
                                                                                                T : najneskôr do 31. 12. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
  
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

uznesenie   č.   400/XXXI/2009  
zo dňa 24. 11. 2009 

 
 
4.   Stanovisko MZ k : Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta  
      Slovenskej republiky Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 

      
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 

 
A.                                                     b e r i e  na  v e d o m i e 
 
 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
č. ... /2009, z ... 2009 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 
 
 
B.                                                              o d p o r ú č a 
 
 
1. Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
    prijať všeobecne záväzné nariadenie s pripomienkou komisie sociálno-zdravotnej    
    a bytovej politiky zriadenej MZ mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
2. Ing. Slavomírovi Drozdovi, starostovi 
    zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov   
    primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
                                                                                  T : ihneď po podpise starostom 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 
 
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
  

zo dňa 24. 11. 2009 
 
 
5.   Návrh rozpisu prác a časového harmonogramu revitalizácie základných 

a materských škôl v MČ Bratislava - Ružinov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 
 

 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 

zo dňa 24. 11. 2009 
 
 
6.   Urbanistická štúdia Mlynské nivy - západ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

uznesenie   č.   401/XXXI/2009   
zo dňa 24. 11. 2009 

 
 
7.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov  
      č. ... /2009 z ... 2009, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných  
      a udržiavacích prácach v Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
A.                                                             s ch v a ľ u j e 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 8 /2009  
z 24. 11. 2009, ktorým sa určujú protihlukové pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných 
a udržiavacích prácach alebo činnostiach 
 
 
B.                                                               u k l a d á 
 
 
Ing. Alene Kaňkovej, prednostke 
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 8 /2009 
    z 24. 11. 2009, ktorým sa určujú protihlukové pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných  
    a udržiavacích prácach alebo činnostiach 
2. zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým  
                                                                                          T : ihneď po podpise starostom 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

 uznesenie   č.   402/XXXI/2009   
zo dňa 24. 11. 2009 

 
 
8.   Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku Ružinovského domova seniorov 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 

 
 

A.                                                          s ch v a ľ u j e 
 
 
vyradenie dlhodobého hmotného majetku zvereného do správy „Ružinovský   
domov seniorov“ 
a to: 
Drtič kuchynského odpadu 

v nadobúdacej hodnote 1 792,47€ 
/54 000,- Sk, konverzný kurz : 1 € = 30,1260 SKK/ 

 
 
B.                                                               u k l a d á 
 
 
Miriam Franklovej, riaditeľke RDS 
zabezpečiť - vyradenie majetku z evidencie RDS 
                    - likvidáciu majetku organizáciou na to určenou 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
                                                                                            Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

 uznesenie   č.   403/XXXI/2009   
zo dňa 24. 11. 2009 

 
 
9.   Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku MŠ Bancíkovej 2, Bratislava      
      v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
A.                                                          s ch v a ľ u j e 
 
 
vyradenie dlhodobého hmotného majetku zvereného do správy „MŠ Bancíkovej 2,   
821 03 Bratislava 2“ 
a to :  
PC Compline  inv. č. 25/2005  
 

v nadobúdacej hodnote 1 754,63 € 
/52 860,- Sk, konverzný kurz : 1 € = 30,1260 SKK/ 

 
 
B.                                                                u k l a d á 
 
 
Mgr. Jane Bolebruchovej, riaditeľke MŠ Bancíkovej 2 
zabezpečiť - vyradenie majetku z evidencie MŠ 
                    - likvidáciu majetku organizáciou na to určenou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 
 
 
 



      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

 uznesenie   č.   404/XXXI/2009   
zo dňa 24. 11. 2009 

 
10.   Návrh kandidátov na funkciu prísediacich Okresného súdu Bratislava II  
        na funkčné obdobie rokov 2010 - 2013 

       
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 

 
A.                                                               volí 
 
na funkciu prísediacich Okresného súdu Bratislava II na obdobie rokov 2010 - 2013 
zo zoznamu navrhovaných kandidátov za prísediacich týchto kandidátov : 
 
1.   BAJČÍKOVÁ Alica   nar. 23.12.1948, byt.: M.Sch.Trnavského 22,  BA 
2.   BARÁTOVÁ Vlasta, Ing.  nar. 02.07.1942, byt.: Palkovičova 12/C,  BA 
3.   BENEDEKOVÁ Monika, JUDr. nar. 05.03.1972, byt.: Obežná 10, BA 
4.   ČIVREOVÁ Janka   nar. 16.07.1947, byt.: Liptovská 42, BA 
5.   DOMONKOŠOVÁ Marta  nar. 16.12.1957, byt.: Studenohorská 23, BA  
6.   HAJNOVIĆ Imrich, Ing.  nar. 05.06.1935, byt.: Štefunkova 15, BA 
7.   HAJNOVIĆOVÁ Emília, Ing.  nar. 26.12.1937, byt.: Štefunkova 15, BA 
8.   HAPLOVÁ Vlasta   nar. 14.11.1947, byt.: Hrachova 4, BA 
9.   KARDIANOVÁ Anna   nar. 19.02.1946, byt.: Sklenárova 14, BA 
10. KOHÚTOVÁ Dana, Ing.  nar. 28.11.1966, byt.: Martinčekova 28, BA 
11. KUČERA KOLÁR Matúš  nar. 01.07.1925, byt.: Na Križovatkách 28, BA 
12. KVAPIL Viktor    nar. 15.11.1949, byt.: Kašmírska 15, BA 
13. NESPALOVÁ Irma   nar. 23.04.1932, byt.: Prievozská 21, BA 
14. ORAVSKÁ Elena   nar. 25.05.1951, byt.: Palkovičova 3, BA 
15. SALIŠOVÁ Štefánia, JUDr.  nar. 18.09.1944, byt.: Ulica planét 9, BA 
16. ŠINDELÁR Ľudovít   nar. 16.10.1937, byt.: Polárna 2, BA 
17. FRANKOVÁ Darina, Ing.  nar. 25.08.1953, byt.: Mierová 192, BA 
18. KOLÁŘOVÁ Beáta, Ing.  nar. 20.12.1964, byt.: Gorazdova 21, Nitra 
19. GULDANOVÁ Zuzana, PhDr.  nar. 03.03.1963, byt.: Dulovo nám. 7, BA 
 

            B.                                                                   odporúča 
 

Ing. Slavomírovi Drozdovi, starostovi 
1. vydať zvoleným prísediacim Okresného súdu Bratislava II osvedčenie o zvolení v zmysle       

 § 140 ods. 2 zákona NR SR č. 385/2000 Z. z.  
2. oznámiť zvolenie predsedovi Okresného súdu Bratislava II                         T : 30. 11. 2009 
            
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 



 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
 uznesenie   č.   405/XXXI/2009   

zo dňa 24. 11. 2009 
 
11.   Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy v MŠ Pivonková 

 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 

 
 
A.                                                    b e r i e  na  v e d o m i e 
 
 
predloženú Správu o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy v MŠ Pivonková 9, 
821 01 Bratislava 2 
 
 
B.                                                               u k l a d á 
 
 
Eve Kršákovej, riaditeľke MŠ Pivonková 9 
1. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť  
    ich miestnemu kontrolórovi 
                                                                                                                   T : 26. 11. 2009 
 
2. predložiť správu o splnení prijatých opatrení miestnemu kontrolórovi 
                                                                                                                   T : 23. 12. 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 
 
 
 
 
 



 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
 uznesenie   č.   406/XXXI/2009   

zo dňa 24. 11. 2009 
 
 
12.   Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami  
        na Teslovej ulici, 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.15263/6, zastavaná plocha o výmere 19 m², do výlučného vlastníctva :   
PhDr. Jany Matúškovej, nar.27.6.1964, bytom Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.2154 
2.pozemok parc.č.15263/7, zastavaná plocha o výmere 19 m², do bezpodielového spoluvlast-
níctva : Ing. Marty Votavovej nar.14.8.1956 s manželom Dušanom Votavom, nar.11.1.1958, 
obaja bytom Bellová 7, 831 01 Bratislava, podiel ¼ 
a do spoluvlastníctva : Marty Múdrej, nar.9.2.1937, bytom Haburská 17, 821 01 Bratislava, 
podiel ¾,   za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na 
LV č.3814 
3.pozemok parc.č.15263/ 8, zastavaná plocha o výmere 19 m², do výlučného vlastníctva : 
RNDr. Štefana Leitmanna, nar.3.11.1959, bytom Tokajícka 4,821 03 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3851 
4.pozemok parc.č.15263/9, zastavaná plocha o výmere 19 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov : MVDr. Júliusa Fillu, nar.17.4.1928 a manželky RNDr. Gabriely 
Fillovej, nar.9.8.1948, obaja bytom Tokajícka 2, 821 03 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3813 
5.pozemok parc.č.15263/21, zastavaná plocha o výmere 19 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Dr. Jozefa Czakó, nar.11.3.1934 a manželky Soni Czakóovej, nar. 
18.1.1938, obaja bytom Tbiliská 29, 831 06 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.4502 
6.pozemok parc.č.15263/24,zastavaná plocha o výmere 19 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov : Miloša Kovára, nar.26.7.1964 a manželky RNDr.Oľgy 
Pecháňovej, nar.10.11.1962, obaja bytom Trnavská cesta 36, 821 02 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.5246 
7. pozemok parc.č.15263/29, zastavaná plocha o výmere 19 m², do výlučného vlastníctva 
Jána Gála, nar.12.3.1933, bytom Kapicova 1, 851 01 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3861 
 



 
 
8.pozemok parc.č.15263/32, zastavaná plocha o výmere 22 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Karin Žembovej, nar.20.5.1966 a manžela Michala Žembu, nar.  
17.12.1966,obaja bytom Svidnícka 7, 821 03 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3864 
9.pozemok parc.č.15273/34, zastavaná plocha o výmere 19 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Petra Bajzu, nar.20.6.1965, bytom Prešovská 46,821 02 
Bratislava a manželky Ing. Viery Bajzovej, nar.4.12.1974, bytom Blagoevova 6, 851 04 
Bratislava, za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na 
LV č.5868 
10.pozemok parc.č.15273/35, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Viktora Martiša, nar.7.7.1970 a manželky Timey Martišovej, 
nar.28.7.1976, obaja bytom Metodova 5, 821 08 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.4648 
11. pozemok parc.č.15278/ 3, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva : 
Jozefíny Gallovej, nar.27.2.1940, bytom Teslova 11, 821 02 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.6681 
12.pozemok parc.č.15278/20, zastavaná plocha o výmere 8 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: MUDr. Júliusa Rajčániho, nar.9.2.1937 a manželky Kamily 
Rajčániovej,nar.28.4.1941,bytom Sabinovská 9, 821 03 Bratislava, za účelom majetkovopráv-
neho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.6198 
13.pozemok parc.č.15278/48,zastavaná plocha o výmere 19 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov :Ing. Júliusa Kósu, nar.28.5.1957 a manželky Ing. Milady Kósovej,
nar.9.10.1960, bytom Sabinovská 5, 821 02 Bratislava,  za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3347 
14.pozemok parc.č.15278/49, zastavaná plocha o výmere 17 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Júliusa Kósu, nar.28.5.1957 a manželky Ing. Milady 
Kósovej, nar. 9.10.1960, bytom Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3399 
15. pozemok parc.č.15278/ 51, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva : 
Vladimíra Bečára, nar.17.6.1952, bytom Furdekova 12, 851 03 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.5617 
16. pozemok parc.č.15278/ 52, zastavaná plocha o výmere 7 m², do výlučného vlastníctva : 
Ing. Filipa Schochmanna, nar.11.1.1978, bytom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.1208 
17. pozemok parc.č.15278/ 77, zastavaná plocha o výmere 19 m², do výlučného vlastníctva : 
Ing. Jána Gýbeľa, nar.4.3.1930, bytom Svidnícka 17,821 03 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.5190 
18.pozemok parc.č.15278/84, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov : Jána Bartoňa, nar.18.1.1930 a manželky Terézie Bartoňovej, nar.  
8.11.1935, obaja bytom Tokajícka 2, 821 03 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3604 
19.pozemok parc.č.15278/85, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Milana Lešického, nar.11.7.1945 a manželky JUDr. Daniely 
Lešickej, nar.12.1.1952, obaja bytom Trnavská cesta 62, 821 02 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.4054 
 
 
 



 
 
 
20.pozemok parc.č.15278/89, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing.Eduarda Hutára,nar.10.2.1936a manželky Valérie 
Hutárovej,nar.23.9.1937, obaja bytom Višňová 8, 831 01 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3983 
21. pozemok parc.č.15281/ 1, zastavaná plocha o výmere 19 m², do výlučného vlastníctva : 
Ivany Mikulovej, nar.15.9.1988, bytom Haburská 16, 821 02 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.6554 
22.pozemok parc.č.15281/4, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Nikolaja Andonova, nar.18.12.1956 a manželky Ing. Andrey 
Andonovovej, nar.3.11.1963, obaja bytom Haburská 7, 821 01 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.5793 
23. pozemok parc.č.15281/ 5, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva : 
Ing. Márie Mlejnkovej, nar.5.3.1946, bytom Haanova 16, 851 04 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3095 
24. pozemok parc.č.15281/ 6, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva : 
Ing. Ivana Smoláka, nar.24.10.1962, bytom Bakošova 28, 841 03 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.2966 
25.pozemok parc.č.15281/23, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Petra Fraštiu, nar.3.3.1940 a manželky Jany Fraštiovej, 
nar.10.8.1940, obaja bytom Za Kasárňou 62, 831 03 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.6191 
26.pozemok parc.č.15281/25, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Pavla Fančoviča, nar.19.7.1964 a manželky Ing. Marty 
Fančovičovej,nar.26.2.1962, obaja bytom Vinohradská 615, 925 51 Šintava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.1795 
27.pozemok parc.č.15281/26, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Jána Kreppela, nar.5.2.1935 a manželky Heleny Kreppelovej,  
nar.2.3.1938, obaja bytom Stropkovská 21, 821 03 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.4055 
28.pozemok parc.č.15281/29, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Michala Lieskovského, nar.21.7.1970 a manželky Ing. Ingrid 
Lieskovskej, nar.24.2.1967, obaja bytom Drieňová 11, 821 03 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.4593 
29.pozemok parc.č.15281/40, zastavaná plocha o výmere 1 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Jozefa Žitňana, nar.16.12.1930 a manželky Márie Žitňanovej, 
nar.19.1.1931, obaja bytom Haburská 7, 821 01 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.7009 
30.pozemok parc.č.15281/43, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva : 
Márie Šturdzíkovej, nar.20.1.1958, bytom Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.4631 
31.pozemok parc.č.15281/44, zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Ernesta Debnára, nar.22.4.1932 a manželky Anny 
Debnárovej, nar.23.12.1940, obaja bytom Haburská 3, 821 01 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.1876 
 
 
 



 
 
 
32.pozemok parc.č.15281/47,zastavaná plocha o výmere 18 m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Daniela Krhlu, nar.10.10.1947 a manželky Dagmar Krhlovej, 
nar.9.4.1950, obaja bytom Veternicová 33, 841 05 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.6988 
33. pozemok parc.č.15281/ 48, zastavaná plocha o výmere 18 m², do výlučného vlastníctva : 
Miloša Kováča, nar.31.3.1960, bytom Svidnícka 7, 821 03 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3987 
34.pozemok parc.č.15281/49,zastavaná plocha o výmere 19m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov : Ing. Milana Kupkoviča,  nar.9.7.1935 a manželky Alice 
Kupkovičovej, nar.20.3.1940, obaja bytom Komárnická 44, 821 02 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.1865 
35.pozemok parc.č.15281/51, zastavaná plocha o výmere 18m², do bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov: Ing. Petra Domanického,  nar.5.2.1956 a manželky Ing. Jarmily 
Domanickej,nar.3.8.1960, obaja bytom Tokajícka 16, 821 03 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.4086 
36.pozemok parc.č.15281/57,zastavaná plocha o výmere 18m²,  do výlučného vlastníctva : 
Juraja Cigáňa, nar.14.7.1970, bytom Haburská 11, 821 01 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3427 
37.pozemok parc.č.15281/61,zastavaná plocha o výmere 18m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Jaroslava Vydru,  nar.29.4.1961 a manželky Ing. Adriany 
Vydrovej,nar.24.10.1962, obaja bytom Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.1861 
38.pozemok parc.č.15281/62,zastavaná plocha o výmere 18m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Jaroslava Adamáta,   nar.24.9.1974 a manželky Zuzany 
Adamátovej, nar.2.3.1988, obaja bytom Haburská 5, 821 01 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.4639 
39.pozemok parc.č.15281/64, zastavaná plocha o výmere 18m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Juraja Gombkötő, nar.20.11.1944 a manželky Daniely Gombkötő, 
nar.14.8.1948, obaja bytom Haburská 11, 821 01 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.5611 
40.pozemok parc.č.15281/65, zastavaná plocha o výmere 18m²,  do spoluvlastníctva :  
RNDr. Soni Šoltésovej, nar.10.1.1959, bytom Markova 11, 85101 Bratislava v podiele 1/2 a 
Dášy Novákovej, nar.29.11.1961, bytom Gessayova 21, 851 03 Bratislava v podiele 1/2, za 
účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.5813 
41.pozemok parc.č.15281/66, zastavaná plocha o výmere 19m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Jaroslava Griča, nar.10.2.1949 a manželky Viery Gričovej, 
nar.17.5.1951, obaja bytom Prešovská 46, 821 02 Bratislava za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.2089 
42.pozemok parc.č.15281/68, zastavaná plocha o výmere 18m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Jozefa Jaroša, nar.10.2.1932 a manželky Františky Jarošovej, 
nar.20.3.1936, obaja bytom Exnárova 11, 821 03 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3865 
43. pozemok parc.č.15281/69, zastavaná plocha o výmere 18m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Antona Horečného, nar.30.1.1933 a manželky Štefánie 
Horečnej, nar.28.3.1939, obaja bytom Haburská 23, 821 01 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3867 



44.pozemok parc.č.15281/75, zastavaná plocha o výmere 19m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Jána Pokorného, nar.19.7.1936 a manželky Anny Pokornej, 
nar.3.10.1938, obaja bytom Medzilaborecká 10, 821 01 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3868 
45.pozemok parc.č.15281/77, zastavaná plocha o výmere 18m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Ladislava Koprdu, nar.24.4.1926 a manželky Júlie 
Koprdovej, nar.3.10.1924, obaja bytom Haburská 11, 821 01 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.4808 
46.pozemok parc.č.15281/81,zastavaná plocha o výmere 18m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Petra Nemsilu, nar.20.7.1956 a manželky Dariny Nemsilovej, 
nar.16.10.1952, obaja bytom Haburská 12, 821 01 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3144 
47.pozemok parc.č.15281/82,zastavaná plocha o výmere 18m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Andreja Čupku, nar.3.5.1978 a manželky Ivety Čupkovej, 
nar.10.4.1975, obaja bytom Haburská 49/C, 821 01 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.6895 
48.pozemok parc.č.15284/128 zastavaná plocha o výmere 10m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Pavla Petríka, nar.21.3.1924 a manželky Márie Petríkovej, 
nar.10.1.1932, obaja bytom Teslova 11, 821 02 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.3986 
49.pozemok parc.č.15284/171,zastavaná plocha o výmere 18m², do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov: Ing. Moniky Matyškovej, nar.14.4.1968 a manžela Ing. Michala 
Matyšeka, nar.15.7.1962, obaja bytom Prešovská 46,821 02 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania stavby – garáže, evidovanej v KN na LV č.6745 
 
 
 

za kúpnu cenu 115,94 € /m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 
 
 
 
 



 
 
 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

 uznesenie   č.   407/XXXI/2009   
zo dňa 24. 11. 2009 

   
 
13.   Návrh na zriadenie výberovej komisie na určenie poradia kandidátov na funkciu  
        riaditeľa RŠK 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
 
 

zloženie komisie na odporúčanie poradia kandidátov na funkciu riaditeľa  príspevkovej 
organizácie „Ružinovský športový klub“ v zložení : 
 
1. Ing. Ľudmila Bílá 
2. PhDr. Patrik Guldan 
3. Ing. Peter Hrapko 
4. Ing. Peter Ilčík 
5. RNDr. Štefan Leitmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                              Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
  

zo dňa 24. 11. 2009 
 
 
14.   Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                          starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

 uznesenie   č.   408/XXXI/2009   
zo dňa 24. 11. 2009 

   
 
16.   Rôzne 
        a/  Zvolanie verejného zhromaždenia „RETRO“ 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
A.                                                               z v o l á v a 
 
 
Verejné zhromaždenie obyvateľov na tému Zmena stavby pred dokončením - RETRO 
 
 
B.                                                               u k l a d á 
 
 
 
Ing. Alene Kaňkovej, prednostke 
zabezpečiť konanie verejného zhromaženia vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava - Ružinov dňa 3. 12. 2009 o 10.00 h 
 
 
C .                                                          o d p o r ú č a 
 
 
Ing. Slavomírovi Drozdovi, starostovi 
zúčastniť sa verejného zhromaždenia 
 
                                                                                                                           T : ihneď 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 
 
 
 



 
                                                                                               
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
  

zo dňa 24. 11. 2009 
   
 
16.   Rôzne 
        b/  Zverejňovanie faktúr a zmlúv na internete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Slavomír Drozd, v. r. 
                                                                                                           starosta 
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