Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov

Program rokovania III. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava - Ružinov konaného dňa 17. 02. 2015

1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva
- uznesenie 18/III/2015
2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2014 (ústne)
Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
- uznesenie 19/III/2015
3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava – Ružinov
v MČ Bratislava – Ružinov za obdobie od 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Predkladá: zástupca veliteľa OS MsP Bratislava – Ružinov
- uznesenie 20/III/2015
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015,
z.....2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov
mestskej časti
Predkladá: starosta
- uznesenie 21/III/2015
- Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. /2015
z.....2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–
Ružinov č. 9/2000 Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava – Ružinov
Predkladá: starosta
- bod stiahnutý z programu rokovania
5. Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka – stred
Predkladá: starosta
- uznesenie 22/III/2015
6. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Ružinov č ..... zo dňa 17. 02. 2015,
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred
Predkladá: starosta
- uznesenie 23/III/2015
7. Návrh rekonštrukcie objektu na Vietnamskej ulici č.13, ktorý je v správe ZŠ Vrútocká,
za účelom vytvorenia dvoch nových tried MŠ
Predkladá: starosta
- uznesenie 24/III/2015
8. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul. č. 2,
Bratislava v objekte Vietnamská č. 13 do siete škôl a školských zariadení SR a jeho
následné zriadenie k 1. 9. 2015 .
Predkladá: starosta
- uznesenie 25/III/2015

9. Návrh- Materská škola, Exnárova ul. č. 6, Bratislava, vytvorenie samostatného subjektu
materskej školy
Predkladá: starosta
- uznesenie 26/III/2015
10. Návrh – Materská škola, Západná ul. č. 2, Bratislava, vytvorenie samostatného subjektu
materskej školy
Predkladá: starosta
- uznesenie 27/III/2015
11. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Šťastná 26, Bratislava
v objekte na Ružomberskej ulici do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné
zriadenie
Predkladá: starosta
- uznesenie 28/III/2015
12. Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti, Bratislava
–Ružinov
Predkladá: starosta
- uznesenie 29/III/2015
13. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C“
pozemku parcela číslo 9985 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k .ú. Nivy, obec
Bratislava – m .č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome Kvačalova 41, súpisné číslo 1007 v Bratislave
v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov
Predkladá: prednostka
- uznesenie 30/III/2015
- Návrh na vrátenie pozemku registra „C“ parc.. 10566/8 - ostatné plochy o výmere 4640 m2
kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 24 zo dňa
30.09.1991, ktorý je na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012
v nájme Ružinovského podniku verejno - prospešných služieb a .s. Mlynské Luhy 19,
821 05 Bratislava, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy
Predkladá: prednostka
- bod stiahnutý z programu rokovania
14. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom,
zvereným Mestskou časťou Bratislava – Ružinov zmluvou Ružinovskému podniku
verejno-prospešných služieb a.s.
Predkladá: miestny kontrolór
- uznesenie 31/III/2015
15. Čiastková správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v
subjektoch zriadených Mestskou časťou Bratislava - Ružinov
Predkladá: miestny kontrolór
- uznesenie 32/III/2015
16. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
Predkladá: prednostka
- uznesenie 33/III/2015
17. Interpelácie
18. Rôzne
a/ Návrh na odvolanie a menovanie konateľov spoločnosti TVR a RE, s.r.o.
Predkladá: starosta
- uznesenie 34/III/2015

b/ Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z. ods. 1 ústavného zákona 357/2004 Z. z.
Predkladá: poslanec Bc. Bajer
- uznesenie č. 35/III/2015
c/ Vstup MČ Bratislava – Ružinov do súdneho konania o určenie neplatnosti zmluvy
(Šubín, Šubínová proti odporcom FNM a PRO BIOS, s.r.o.)
Prekladá: poslanec PhDr. Guldan
- uznesenie č. 36/III/2015
d/ Zaradenie ev. a v. Kostola v Prievoze do ochranného pásma národných kultúrnych
pamiatok
Predkladá: poslanec PhDr. Guldan
- uznesenie č. 37/III/2015
e/ Harmonogram zasadnutí MR a MZ na rok 2015
Predkladá: poslanec Ing. Drozd
- bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia
f/ Zoznam opatrení súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ od júla 2016
Predkladá: poslankyňa Ing. Šimončičová
- uznesenie č. 38/III/2015
g/ Spracovanie strednodobej a dlhodobej koncepcie riešenia situácie ohľadom
prevádzkovania Ružinovského športového klubu
Predkladá: poslanec Ing. Alscher
- uznesenie č. 39/III/2015

Informatívne materiály:
1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti
Bratislava – Ružinov
Predkladá: prednostka
2. Informácia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie (t.j. do materskej školy)
Predkladá: prednostka
3. Informácia o termínoch zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2015
Predkladá: prednostka
4. Informatívna správa o činnosti MR
Predkladá: prednostka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov

U z n es e n i a
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
zo dňa 17. 02. 2015

18/III/2015, 19/III/2015, 20/III/2015, 21/III/2015, 22/III/2015, 23/III/2015, 24/III/2015,
25/III/2015, 26/III/2015, 27/III/2015, 28/III/2015, 29/III/2015, 30/III/2015, 31/III/2015,
32/III/2015, 33/III/2015, 34/III/2015, 35/III/2015, 36/III/2015, 37/III/2015, 38/III/2015,
39/III/2015

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 18/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015
1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu

Miestne zastupiteľstvo

A.

v o l í

1. overovateľov záznamu: Ing. Tomáš Alscher
Mgr. Martin Pener

2. návrhovú komisiu:

B.

PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Lazík
Ing. Peter Turlík

schvaľuje

upravený program rokovania
a/ bod 5, 15 vypustený z programu rokovania
b/ číslovanie sa upraví podľa nového poradia

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 19/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2014

Miestne zastupiteľstvo

berie na

vedomie

ústnu správu Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II o bezpečnostnej situácii v Mestskej
časti Bratislava – Ružinov rok 2014

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 20/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava –
Ružinov v MČ Bratislava – Ružinov za obdobie od 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014

Miestne zastupiteľstvo

berie na

vedomie

správu o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava – Ružinov
v MČ Bratislava – Ružinov za obdobie od 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 21/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č.
.../2015, z...2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o
oceňovaní občanov mestskej časti
Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

s ch v a ľ u j e

1. vypustiť § 12 ods. 3 z Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava
- Ružinov č. .../2015 z ... 2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní
občanov mestskej časti, tak ako znie požiadavka v proteste prokurátora
2. upravené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 1/2015
z 17. 02. 2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov
mestskej časti v zmysle bodu 1.

B.

ukladá

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 1/2015
z 17. 02. 2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava - Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej
časti
2. zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým
T : ihneď po podpise starostom
Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 22/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015
5. Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka – stred

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

1. výsledný upravený návrh „Územného plánu zóny Trnávka – stred“
2. v prípade právoplatného rozhodnutia príslušného súdu vo veci pozemkov na ul.
Na križovatkách možnú úpravu regulácie prostredníctvom zmien a doplnkov Územného
plánu zóny Trnávka - stred

B.

ukladá

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
1. zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu zóny Trnávka – stred a jeho označenie
schvaľovacou doložkou
2. zabezpečiť uloženie schváleného Územného plánu zóny Trnávka - stred v zmysle § 28
zákona č. 50/1976 Zb. do troch mesiacov od jeho schválenia
T: 17.05.2015

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 23/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

6. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Ružinov č ...... zo dňa 17. 02.
2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava - Ružinov č. 2/2015 zo dňa
17. 02. 2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka - stred

B.

ukladá

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava - Ružinov č. 2/2015 zo dňa
17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka - stred
2.

zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým
T: ihneď po podpise starostom

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 24/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

7. Návrh rekonštrukcie objektu na Vietnamskej ulici č. 13, ktorý je v správe ZŠ
Vrútocká, za účelom vytvorenia dvoch nových tried MŠ

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

návrh rekonštrukcie objektu na Vietnamskej ulici č. 13, ktorý je v správe ZŠ Vrútocká 58,
za účelom vytvorenia dvoch nových tried MŠ

B.

ukladá

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
- zabezpečiť verejné obstaranie dodávateľa prác rekonštrukcie objektu na Vietnamskej
ulici č. 13, ktorý je v správe ZŠ Vrútocká 58, za účelom vytvorenia dvoch
nových tried MŠ
T: apríl 2015

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 25/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

8. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul.č. 2,
Bratislava v objekte Vietnamská č. 13 do siete škôl a školských zariadení SR
a jeho následné zriadenie k 01. 09. 2015

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul. č. 2, Bratislava v objekte
Vietnamská č.13, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie
k 1.9.2015
B.

ukladá

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
1. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu
s požadovanými prílohami žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska
Materskej školy, Piesočná ul. č. 2, Bratislava v objekte Vietnamská č. 13,
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie
k 01. 09. 2015
T: 31. marec 2015
2. požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia k zaradeniu
elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul. č. 2, Bratislava v objekte
Vietnamská č. 13, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR
T: 27. február 2015

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 26/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

9. Návrh - Materská škola, Exnárova ul. č. 6, Bratislava, vytvorenie samostatného
subjektu materskej školy

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

vytvorenie samostatného subjektu materskej školy Materská škola, Exnárova ul.č.6,Bratislava
B.

ukladá

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
1. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu
s požadovanými prílohami žiadosť o zaradenie Materskej školy, Exnárova ul.
č. 6 Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR
T: 31. marec 2015
2. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť
o zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR pre Materskú školu, Bancíkovej
ul. č. 2, Bratislava
T: 31. marec 2015
3. požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia k zaradeniu
Materskej školy, Exnárová ul. č. 6, Bratislava do siete škôl a školských zariadení
SR a ku zmene v sieti pre Materskú školu, Bancíkovej ul. č. 2, Bratislava
T: 27. február 2015

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 27/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

10. Návrh – Materská škola, Západná ul. č. 2, Bratislava, vytvorenie samostatného
subjektu materskej školy

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

vytvorenie samostatného subjektu materskej školy Materská škola, Západná ul. č. 2,
Bratislava
B.

ukladá

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
1. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu
s požadovanými prílohami žiadosť o zaradenie Materskej školy, Západná ul. č. 2
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR
T: 31. marec 2015
2. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť
o zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR pre Materskú školu, Piesočná
ul. č. 2, Bratislava
T: 31. marec 2015
3. požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia k zaradeniu
Materskej školy, Západná ul. č. 2, Bratislava do siete škôl a školských zariadení
SR a ku zmene v sieti pre Materskú školu, Piesočná ul. č. 2, Bratislava
T: 27. február 2015

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 28/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

11. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Šťastná 26,
Bratislava v objekte na Ružomberskej ulici do siete škôl a školských zariadení SR
a jeho následné zriadenie

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Šťastná 26, Bratislava v objekte na
Ružomberskej ulici, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné
zriadenie

B.

ukladá

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
- predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu
s požadovanými prílohami žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska Materskej
školy, Šťastná 26, Bratislava v objekte na Ružomberskej ulici, Bratislava do siete
škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie
T: 31. marec 2015
- požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia k zaradeniu
elokovaného pracoviska Materskej školy, Šťastná 26, Bratislava v novovybudovanom kontajnerovom objekte na Ružomberskej ulici, Bratislava do siete škôl
a školských zariadení SR
T: po vybudovaní objektu

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 29/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

12. Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti,
Bratislava – Ružinov

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

na základe § 15, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru MČ, Bratislava - Ružinov

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 30/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

13. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku
registra „C“ pozemku parcela číslo 9985 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, k .ú. Nivy, obec Bratislava – m .č. Ružinov, okres Bratislava II
do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
Kvačalova 41, súpisné číslo 1007 v Bratislave v zmysle zákona NR SR
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

s ch v a ľ u j e

v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C“
pozemku parcela číslo 9985 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nivy, obec
Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome Kvačalova 41, súpisné číslo 1007 v Bratislave podľa aktuálneho
listu vlastníctva 2768 za cenu pre vlastníka bytu:
- 49,7909 €/m2 pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva obce,
- 49,7909 €/m2 ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel do vlastníctva jeho dediča, alebo do
vlastníctva manžela, deti, vnukov alebo rodičov pôvodného vlastníka, ktorý
nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva obce,
- 295,77 €/m2 pre tretie osoby (cena určená znaleckým posudkom), za cenu pre vlastníka
nebytového priestoru
- 295,77 €/m2 pre tretie osoby (cena určená znaleckým posudkom)

Podiel na
pozemku

cena €/
2
m

Priestor

Nadobúdateľ

Cena €

byt 1

Peter Urban

4035 / 55546

49,7909

506,36

byt 2

Ing. Nataša Stieglerová

4255 / 55546 295,7700

3171,93

byt 3

Katarína Baričiaková

3960 / 55546 295,7700

2952,02

byt 4

PhDr. Zuzana Timková

6130 / 55546 295,7700

4569,66

byt 5

Miroslav Hegedüs a Eva Hegedüsová

4045 / 55546 295,7700

3015,38

byt 6

MUDr. Daniela Meravá

6215 / 55546

49,7909

779,94

byt 7

Ing. Matúš Kusý a Ing. Daniela Kusá

8206 / 55546 295,7700

6117,23

byt 8

Jozef Kollár a Ingrid Savková

13857 / 55546 295,7700 10329,82

NP 12-901 Miroslav Ulrich

1288 / 55546 295,7700

960,15

ukladá
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
prislúchajúceho k bytu a k nebytovému priestoru
T: do 31. augusta 2015

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 31/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015
14. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie
s majetkom , zvereným Mestskou časťou Bratislava – Ružinov zmluvou
Ružinovskému podniku verejno - prospešných služieb a. s.
Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie

predloženú správu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie
s majetkom, zvereným Mestskou časťou Bratislava – Ružinov zmluvou Ružinovskému
podniku verejno-prospešných služieb a.s., Mlynské Luhy 19, Bratislava
Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ust. § 15 ods. 2 písm. i ) zákona 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov týmto:
B.
odvoláva
nasledovných členov predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných
služieb, a. s.
1. Attilu Horvátha, trvale bytom Miletičova 55, 821 09 Bratislava, ako predsedu
predstavenstva,
2. Františka Németha, trvale bytom Jókaiho 258/18, 935 63 Čata, ako člena
predstavenstva
C.
vymenúva
nasledovných členov predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných
služieb, a. s.
1. MVDr. Mariána Gajdoša, trvale bytom Nerudova 11, 821 04 Bratislava, ako predsedu
predstavenstva
2. Ing. Alenu Lehotayovú, trvale bytom Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava, ako členku
predstavenstva
žiada
D. Dušana Pekára, starostu,
aby na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
vykonal všetky úkony potrebné podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
T: ihneď

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 32/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

15. Čiastková správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní
v subjektoch zriadených Mestskou časťou Bratislava - Ružinov

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie

predloženú čiastkovú správu o výsledku kontroly uplatňovania zákona o verejnom
obstarávaní v subjektoch zriadených Mestskou časťou Bratislava Ružinov

B.

žiada

miestneho kontrolóra o doplnenie čiastkovej správy o prehľad nedostatkov zistených
kontrolou
T: 28. február 2015

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 33/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

16. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

splnenie uznesení MZ č.: 11/II/2014, 12/II/2014, 14/II/2014
v plnení zostávajú uznesenia MZ č. 500/XXX/2014, 15/II/2014

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 34/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

18. Rôzne
a/ Návrh na odvolanie a menovanie konateľov spoločnosti TVR a RE, s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo
V zmysle ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona 337/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o hlavnom meste“)
a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) týmto:

A.

odvoláva

nasledovných konateľov spoločnosti TVR a RE, s.r.o.:
1. Mgr. Jána Buocika , trvale bytom Vrakunská cesta 4, 821 02 Bratislava ako konateľa
2. Ing. Lýdiu Adamovičovú, trvale bytom Haburská 20, 821 01 Bratislava ako konateľa

B.

vymenúva

nasledovných konateľov spoločnosti TVR a RE , s.r.o.:
1. MVDr. Marián Gajdoš, trvale bytom Nerudova 11, 821 04 Bratislava
2. Ing. Alena Lehotayová, trvale bytom Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava
C.

žiada

Dušana Pekára, starostu
aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
vykonal všetky potrebné úkony podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
T: ihneď

D.

odporúča

Dušanovi Pekárovi, starostovi
objednať vydanie Ružinovského Echa a televízneho vysielania televízie Ružinov od
spoločnosti TVR a RE, s.r.o. na prvý kvartál roku 2015
T: bezodkladne
E.

žiada

MVDr. Mariána Gajdoša, zástupcu starostu,
aby pripravil návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravia podmienky
poskytovania dotácií osobám uvedeným v § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa ruší doteraz platné Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava – Ružinov č. 3/2011 zo dňa 28.6.2011 v znení jeho neskorších zmien
o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
a tým sa jednoznačne vylúči jeho použitie aj na právnické osoby, ktorých zakladateľom je
mestská časť Bratislava – Ružinov, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja územia mestskej časti Bratislava – Ružinov, resp. na ďalšie subjekty
uvedené v § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
T: bezodkladne

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 35/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

18. Rôzne
b/ Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov podľa ústavného zákona č 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií stanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona 357/2004 Z.z.

Miestne zastupiteľstvo

v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči Mgr. Igorovi
Adamcovi, MVDr. Mariánovi Gajdošovi, Ing. Martinovi Patoprstému, Ing. arch. Lucii
Štasselovej, Ing. Petrovi Turlíkovi, poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Ružinov, v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmov začatom z vlastnej iniciatívy na základe zistení Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava - Ružinov zo dňa 19.1.2015 a 10.02.2015 za nedodržanie lehoty na podanie
písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov stanovenej v čl.
7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

A.

konštatuje, že

Mgr. Igor Adamec, MVDr. Marián Gajdoš, Ing. Martin Patoprstý, Ing. arch. Lucia Štasselová,
Ing. Peter Turlík, poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
porušili povinnosť podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č.
545/2005 Z. z. tým, že písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov nepodali do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie, t.j. do 27.12.2014

B.

berie na vedomie, že

Mgr. Igor Adamec, MVDr. Marián Gajdoš, Ing. Martin Patoprstý, Ing. arch. Lucia Štasselová,
Ing. Peter Turlík, poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
podali písomne oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov po lehote
uvedenej v čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z.

C.

schvaľuje

rozhodnutie podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

D.

oznamuje, že

proti rozhodnutiu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov o uložení
pokuty môžu Mgr. Igor Adamec, MVDr. Marián Gajdoš, Ing. Martin Patoprstý, Ing. arch.
Lucia Štasselová, Ing. Peter Turlík, poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Ružinov podať návrh na jeho preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa čl. 10 ods. 3 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

E.

poveruje

Bc. Radovana Bajera, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
podpísaním a doručením písomného rozhodnutia, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto
uzneseniu jednotlivo poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
a Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi Mestskej časti Bratislava - Ružinov

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 36/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015
18. Rôzne
c/ Vstup MČ Bratislava – Ružinov do súdneho konania o určenie neplatnosti
zmluvy (Šubín, Šubínová proti odporcom FNM a PRO BIOS, s.r.o.)
Miestne zastupiteľstvo

súhlasí s tým, aby MČ Bratislava - Ružinov vstúpila v postavení vedľajšieho účastníka na
strane žalobcov do konania vedeného na Okresnom súde Bratislava II. pod sp. zn.
11C/137/2006 medzi navrhovateľmi Alojz Šubín, Anna Šubínová proti odporcom 1. Fond
národného majetku 2. PRO BIOS, s.r.o. o určenie neplatnosti zmluvy

odporúča
Dušanovi Pekárovi, starostovi,
aby vstup do konania oznámil Okresnému súdu Bratislava II.
T: neodkladne

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 37/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015
18. Rôzne
d/ Zaradenie e. a. v. kostola v Prievoze do ochranného pásma národných kultúrnych
pamiatok

Miestne zastupiteľstvo

v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č.
36/III/2011 prijatým 29. 3. 2011 súhlasí s tým, aby MČ Bratislava – Ružinov požiadala
pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava
o vyhlásenie ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky v katastrálnom území Ružinov:
Požiarna zbrojnica, Mierová č. 89, súp. Č. II 2064, parc. č. 8, katast. územie Ružinova
pamätihodnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorá je zapísaná v Zozname
pamätihodností – Obecná radnica, Radničné námestie č. 7, súp. č. II 2496, parc. č. 11/1.
katast. územie Ružinov

odporúča
do ochranného pásma uvedených národných kultúrnych pamiatok zahrnúť aj miestnu
pamätihodnosť e. a. v. kostol v Prievoze, Radničné námestie č. 2, súp. č. II 2491, parc. č. 249,
254, katast. územie Ružinov

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
zo dňa 17. 02. 2015
18. Rôzne
e/ Harmonogram zasadnutí MR a MZ na rok 2015

- bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 38/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015
18. Rôzne
f/ Zoznam opatrení súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ od júla 2016

Miestne zastupiteľstvo

odporúča
Dušanovi Pekárovi, starostovi,
aby požiadal primátora hl. mesta SR Bratislavy o zoznam opatrení súvisiacich
s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie od júla 2016, ktoré vylepšia
súčasný stav mesta a mestských častí

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov
Uznesenie č. 39/III/2015
zo dňa 17. 02. 2015

18. Rôzne
g/ Spracovanie strednodobej a dlhodobej koncepcie riešenia situácie ohľadom
prevádzkovania Ružinovského športového klubu

Miestne zastupiteľstvo

ukladá
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
zabezpečiť spracovanie strednodobej a dlhodobej koncepcie riešenia situácie ohľadom
prevádzkovania Ružinovského športového klubu
T: do 30. apríla 2015

Dušan Pekár, v.r.
starosta

