
1 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s 

       

z XVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 21. júna 2016 

 

 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Dušan Pekár – starosta  

 

Overovatelia : MVDr. Marián Gajdoš, Ing. Tatiana Tomášková 

 

Návrhová komisia:               Mgr. Martina Fondrková, Ing. Martin Patoprstý  

Ing. arch. Lucia Štasselová 

 

Ospravedlnení: JUDr. Daniela Šurinová 

 

Neskôr prišli: Bc. Radovan Bajer,  Ing. Anna Reinerová   

 

Skôr odišli: Mgr. Igor Adamec, Ing. Tomáš Alscher,  Mgr. Attila Horváth  

 
 
 

 

Program: 

 

 

1.  Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej  komisie, schválenie programu zastupiteľstva 

 - uznesenie č. 275/XVI/2016 

2. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2015 

Predkladá: starosta 

- uznesenie č. 276/XVI/2016 
3. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 

01.01.2015 do 31.12.2015 

Predkladá: Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p. o. 

 - uznesenie č. 277/XVI/2016 
4.    Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015 

Predkladá:  PhDr. Samolejová, riaditeľka DD 

 - uznesenie č. 278/XVI/2016 
5.    Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015 

Predkladá:  Mgr. Karelová, riaditeľka RDS 

 - uznesenie č. 279/XVI/2016 
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6. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2015 

Predkladá: PhDr. Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov 

 - uznesenie č. 280/XVI/2016 
7.    Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za obdobie 01.-12.2015 

Predkladá: Mgr. Kozáková, riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. 

 -  materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
8. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2015 

Predkladá: Ing. Alscher, konateľ TVR a RE, s.r.o. 

 - uznesenie č. 281/XVI/2016 
9.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o poskytovaní 

nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase 

hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných 

nenávratných finančných príspevkov 

Predkladá: starosta 

 - uznesenie č. 282/XVI/2016 
       Prevod priestorov a objektov Ružinovského domova seniorov, ktoré neslúžia na priamy výkon 

Ružinovského domova seniorov, pod priamu správu MÚ MČ Bratislava-Ružinov 

Predkladá: starosta 

 -  materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom 
10. Návrh na prijatie finančných pravidiel na prenájom priestorov v správe MČ Bratislava-

Ružinov. 

Predkladá: starosta 

 - uznesenie č. 283/XVI/2016 
11.  Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného 

majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Prima n.o. – Domov sociálnych služieb, 

Banšelova č. 2, Bratislava 

Predkladá: Mgr. Karelová, riaditeľka RDS 

 - uznesenie č. 284/XVI/2016 

12. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného 

majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Organizácia muskulárnych dystrofikov 

v SR, Banšelova č. 2, Bratislava 

Predkladá: Mgr. Karelová , riaditeľka RDS 

 - uznesenie č. 285/XVI/2016 
 Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného nájmu 

nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská  4, Bratislava 

nájomcom HK Ružinov ´99 Bratislava, a. s. 

Predkladá: Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p.o. 

 - materiál  stiahnutý z rokovania  
13.  Návrh na voľbu člena ako ďalšej osoby z radov občanov do Komisie školstva, kultúry 

a športu 

Predkladá: PaedDr. Mária Barancová, predsedkyňa KŠKaŠ 

- uznesenie č. 286/XVI/2016 
14.  Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-

Ružinov na 2. polrok 2016 

Predkladá: miestny kontrolór 

 - uznesenie č. 287/XVI/2016 
15.  Správa o výsledku kontroly dodržiavania  všeobecného záväzného nariadenia č. 26/2012, V. 

časť – daň za užívanie verejného priestranstva. 

Predkladá: miestny kontrolór 

 - uznesenie č. 288/XVI/2016 
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16.  Správa o výsledku kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu za roky 2014 - 2015 

Predkladá: miestny kontrolór 

 - uznesenie č. 289/XVI/2016 
17.  Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Ružinov podaných dňa 26.04.2016 

Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky   

 - uznesenie č. 290/XVI/2016 
18. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky   

 - uznesenie č. 291/XVI/2016 
19. Interpelácie 

20.  Rôzne 

 a) Koncepcia rozvoja športu v MČ Ba Ružinov v súčinnosti s Ružinovským športovým    

           klubom, p.o. 

 Predkladá:  PaedDr. Barancová, poslankyňa 

       - uzn. č. 292/XVI/2016 

 b) Návrh riešenia urbanistickej štúdie Pálenisko- Domové role 

 Predkladá: Ing. Drozd, poslanec 

 - bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 c) Zaradiť informatívny materiál „Informácia o návrhu riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny   

           v areáloch MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Ružinov“ ako riadny bod    

           programu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava -  Ružinov 

 Predkladá: Ing. Šimončičová, poslankyňa 

 - uzn. č. 293/XVI/2016 

 d) Pasportizácia účelových komunikácií v mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 Predkladá: Dr. Jusko, poslanec 

 - bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 e) Zverejnenie zoznamu pridelených nájomných bytov vo vlastníctve mestskej časti  

           Bratislava – Ružinov 

 Predkladá: Dr. Jusko, poslanec 

 - uzn. č. 294/XVI/2016 

 f) Informácia o možnosti celoročnej prevádzky kúpaliska Delfín v správe Magistrátu hl. m.  

           SR BA 

 Predkladá: Dr. Jusko, poslanec 

 - návrh uznesenia stiahnutý predkladateľom 

 g) Návrh riešenia chýbajúcich parkovacích miest na Záhradníckej – Palkovičovej ulici. 

 Predkladá: Ing. Reinerová, poslankyňa, Mgr. Matúšek , poslanec 

 - uzn. č. 295/XVI/2016  

 h) Preverenie užívania fotoaparátu  - vo vlastníctve spoločnosti CultusRužinov, a.s. 

       Predkladá: Ing. Sloboda  

 - uzn. č. 296/XVI/2016 

 i) Nesúhlasné stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov  

           k VZN Hl. m. BA o zvýšení dani z nehnuteľností. 

 Predkladá: Ing. Turlík, poslanec, Bc. Bajer, poslanec, Ing. Šimončičová, poslankyňa 

 - uzn. č. 297/XVI/2016 

 j) Prešetrenie návrhu uznesenia Ing. Slobodu zo dňa 21.6.2016 komisiou KOVZ 

 Predkladá: PhDr. Guldan, poslanec 

 - bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
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PREPIS 

zo  XVI. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 21.06. 2016  v 
zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva 

 

Úvod 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prosím, zasuňte si hlasovacie karty. Ešte nie ste prezentovaní. ... 

keby ste sa prezentovali ... A začali by sme. Dámy a páni vítam vás na 16. zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Osobitne vítam hostí 

pána npor. Mgr. Emila Pavelku, 1. zástupcu veliteľa Obvodného oddelenia 

Policajného zboru Bratislava Ružinov - Západ a tak isto pána doktora Jaroslava 

Tuleju, veliteľa okrskovej stanice. Poprosím ospravedlniť z neúčasti na dnešnom 

rokovaní pani poslankyňu Šurinovú. Neskôr na rokovanie príde pani poslankyňa 

Reinerová a pán poslanec Bajer. O skorší odchod z rokovania požiadal pán poslanec 

Horváth ... aj pán poslanec Alscher.  Poprosím menovaných ospravedlniť potom, pri 

záverečnej prezentácii. Aj... pán ...pán poslanec Adamec. Poprosím, dámy a páni 

poslanci aby sme sa prezentovali. Prezentovaných 15... 16... poslancov. 

Konštatujem, že dnešné rokovane miestneho zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

zastupiteľstva 

 

p. Pekár, starosta MČ: Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť...ale nevidím ani 

jedného z nich... A... pani poslankyňa Tomáškova a pán poslanec Turlík. Keďže pán 

poslanec Turlik tu nie je.. pán zástupca Gajdoš. Sú iné návrhy? Nie sú...pripravme sa 

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 hlasovanie č. 1. 

           za:15, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

            návrh bol schválený 

 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Za overovateľov zápisu sme zvolili pani poslankyňu Tomáškovu a 

pána poslanca Gajdoša. Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pani poslankyňu 

Fondrkovú, pani poslankyňu Štasselovú a pána poslanca Patoprstého. Sú iné návrhy? 

Nie sú. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 13 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval 

 hlasovanie č. 2. 

           za:13 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

            návrh bol schválený 

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Do návrhovej komisie sme si zvolili pani poslankyňu Fondrkovú, 

pani poslankynu Štasselovú a pána poslanca Patoprstého. Poprosím, aby si zobrali 
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materiály, hlasovacie karty a zaujali miesto určené návrhovej komisii a aby si zvolili 

spomedzi seba predsedu a oznámili mi jeho meno. Obdržali ste návrh programu 

dnešného zasadnutia. Z programu sťahujem bod číslo 10 - Prevod priestorov a 

objektov RDS, ktoré neslúžia na priamy výkon RDS pod priamu správu Miestneho 

úradu Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Ostatné body poprosím prečíslovať. Sú 

ďalšie návrhy? Pán poslanec Hrapko. Doplňujúce návrhy programu... 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som navrhoval bod číslo 14  - Návrh na schválenie 

z dôvodu osobitného zreteľa pre HK Ružinov, keďže bod v komisiách nezískal ani... 

vo všetkých komisiách vlastne s tým nesúhlasili, tak by som chcel poprosiť 

navrhovateľa, či by nestiahol tento bod, pretože to nemá... 

  

p.Pekár, starosta MČ: Môžeš aj ty dať návrh na stiahnutie. 

 

p. Hrapko: Tak dávam návrh na stiahnutie. 

  

p.Pekár, starosta MČ: A  ... hlasovanie teda bude musieť rozhodnúť. 

 

p. Hrapko: Pokiaľ si to neosvojí navrhovateľ, tak to môžem dať aj v hlasovaní. To je jedno. 

 

p.Pekár, starosta MČ: My sme sa dohodli s navrhovateľom, že keď to bude v diskusii, tak 

pred hlasovaním o uznesení môže stiahnuť tento materiál. Tak sme sa dohodli. 

 

p. Hrapko: Tak dobre, navrhujem stiahnutie. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobre. Ďalší návrh. Faktická k programu... nech sa páči, pán 

poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ja, tiež sa pripájam k pánovi Hrapkovi na stiahnutie, lebo tri komisie vyslovili 

nesúhlas. Tak o čom sa teda budeme baviť? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Budeme hlasovať. Pán poslanec Patoprstý... pán poslanec 

Patoprstý,  predseda návrhovej komisie, zrejme.. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem pán starosta. Keďže dámy sa ostýchajú, tak vám oznamujem, že 

som ja predsedom návrhovej komisie. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Čiže neprišli žiadne podnety k zmene programu 

dnešného rokovania. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby dal hlasovať o 

jednom pozmeňujúcom návrhu a potom budeme hlasovať o programe ako celku. 

 

p. Patoprstý: Pán starosta, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čiže budeme hlasovať o stiahnutí bodu číslo 14. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za zahlasovalo 14 poslancov, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali, 1 nehlasoval. 

Čiže stiahli sme bod číslo 14 z rokovania zastupiteľstva. 

 hlasovanie č. 3. 

           za:14 , proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 1  



6 

 

            návrh bol schválený 

 

 

p. Pekár, starosta MČ: A teraz hlasujeme o programe ako celku, čiže - mínus teda bez 

bodu číslo 10 a bez bodu číslo 14. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Schválili sme 

si upravený program dnešného rokovania miestneho zastupiteľstva. Veľmi pekne 

ďakujem. 

 hlasovanie č. 4. 

           za:17 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 275/XVI/2016 

 

 

 

Bod č.2 

Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 

2015 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme ... alebo pokračujeme bodom číslo 2 - Záverečný účet a 

správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2015. V krátkosti 

uvediem ja, potom poprosím doplniť pani zastupujúcu prednostku pani Ing. 

Lehotajovú. Predkladáme vám, v súlade s § 16 zákona č. 583/2014 Zb. zákonov o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záverečný účet za rok 2015 

o výsledkoch hospodárenia. Plnenie rozpočtu roku 2015 prebehlo v súlade s 

rozpočtom Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorý bol schválený 10. marca 2015 

a modifikovaný troma zmenami rozpočtu v máji 2015, v 9. mesiaci 2015 a 15. 

decembra 2015. Dosiahnutý rozpočtový prebytok 2.128.120,51 EUR je výsledkom 

pôsobenia viacerých faktorov. Prvým bol výnos dane z príjmov fyzických osôb. Bol 

ovplyvnený najmä zmenou zákona, kde sa zvýšil podiel z týchto príjmov pre obec zo 

67 % na 68,5 %. Celkové príjmy boli splnené na 97,2 %. Bolo to v dôsledku 

neplnenia, alebo teda z nízkeho plnenia kapitálových príjmov, čo bolo spôsobené 

malým predajom alebo nepredajom pozemkov a budov, ale výdavky mestskej časti 

na základe šetrenia sa naplnili do výšky 90,3 %. Krátky úvod, ak ... poprosím pána 

kontrolóra, aby predniesol stanovisko k záverečnému účtu. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Dobrý deň. Zákon vyžaduje aby sa k návrhu záverečného účtu 

vyjadril kontrolór a toto je moje stanovisko: Predovšetkým, návrh záverečného účtu 

je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli v zákonom 

stanovenej lehote, to je najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade s § 9 ods. 2 

zákona o rozpočtových pravidlách. Mestská časť si aj v roku 2015 splnila povinnosť 

v zmysle § 16 o rozpočtových pravidlách a dala overiť účtovnú závierku - 

rozpočtové hospodárenie podľa zákona o obecnom zriadení. Audit vykonala 

spoločnosť Akcept Audit, pričom v správe nezávislého audítora o overení účtovnej 

závierky vyslovila názor na finančnú situáciu a výsledky hospodárenia v mestskej 

časti Bratislava – Ružinov 2015. Predložený návrh obsahuje povinné náležitosti 

podľa § 16 a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, bilanciu aktív a pasív, 

prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácií v 

pôsobnosti mestskej časti, prehľad o poskytnutých dotáciách, hodnotenie plnenia 
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programov obce. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti záverečný 

účet neobsahuje, pretože takúto činnosť miestny úrad nevykonáva. Údaje o plnení 

rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením 

Ministerstva financií, ktorý ustanovuje druhovú organizačnú ekonomickú 

klasifikáciu rozpočtové organizácie. Zostavenie záverečného účtu: Miestna časť 

postupovala pri zostavení v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a po skončení 

rozpočtového roka spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 citovaného 

zákona usporiadala svoje finančné hospodárenie vrátane finančných vzťahov k 

zriadeným alebo založeným právnickým osobám, ako aj právnickým osobám, 

ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, rozpočtu VÚC a štátnych fondov. Výsledky máte v tabuľkách 

pred sebou, tie nebudem opakovať. Rozpočet miestnej časti bol schválený uznesením 

41/4- 2015. Pretože rozpočet nebol schválený včas, mestská časť až do schválenia 

rozpočtu hospodárila v rozpočtovom provizóriu. V tomto období výdavky boli v 

zmysle zákona vynakladané s primeranou opatrnosťou a neprekročili zákonom 

stanovený limit 1/12 z celkových výdavkov posledného schváleného rozpočtu. V 

priebehu rozpočtového obdobia miestne zastupiteľstvo svojimi uzneseniami 3× 

schválilo zmenu rozpočtu. Zmeny vyplynuli z potreby riešiť mimoriadnu situáciu 

v Ružinovskom športovom klube, ďalej zahrnúť získanie dotácie do rozpočtu ako aj 

operatívne riešiť presuny v rámci rozpočtových položiek v závere rozpočtového 

obdobia. V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí a v súlade so zákonom o 

rozpočtových pravidlách je záverečný účet prezentovaný ako výsledok hospodárenia 

bez finančných operácií za rok 2015, ako prebytok vo výške 1 087 000 EUR. Po 

zohľadnení príjmových a výdavkových finančných operácií je výsledkom celkového 

rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške 2.128 000 EUR. Vysoký prebytok 

hospodárenia miestnej časti je však dosiahnutý mnohými faktormi. Niektoré z nich 

však nemôžeme považovať za pozitívne. Na strane príjmov sa pozitívne vyvíjali 

dane z príjmov, také, ktoré nevieme ovplyvniť. Tzn. podiel na dani z príjmov 

fyzických osôb. Naopak na 2. strane príjmy, ktorých vývoj miestna časť vie 

ovplyvniť sa vyvíjali nepriaznivo - napr. miestne dane, príjmy z podnikania 

a vlastníctva, kapitálové príjmy. Aktívne saldo rozpočtu bolo dosiahnuté z väčšej 

časti, tzn. v rozsahu 1 650 000 v nečerpaní rozpočtových položiek. Najvýznamnejšie 

sú neplatenie z hodnôt povrchových vôd, nečerpanie rezervy na súdny spor, 

nerealizovaných prác na rekonštrukciu budovy Uránová, nepoužitie dotácie na 

Materskú školu Ružomberská – Drieňova. Napriek tomu vysoko oceňujem 

znižovanie prevádzkových nákladov Miestneho úradu a úspory dosahované 

verejným obstarávaním. Návrh záverečného účtu obsahuje prehľad o stave a vývoji 

dlhu mestskej časti. Zostatok nesplatenej istiny je 1.716.000 EUR, čo predstavuje 

6,3 % bežných ročných príjmov. Súčasťou záverečného účtu je i návrh na 

usporiadanie výsledku hospodárenia. Po zhodnotení všetkých vyššie uvedených 

skutočností konštatujem, že predložený záverečný účet a správu o hospodárení boli 

spracované zodpovedne. Všetky dôležité skutočnosti v čerpaní jednotlivých pôžičiek 

sú dostatočne vyčerpávajúco zdôvodnené v textovej časti materiálu a verne 

zobrazujú hospodárenie mestskej časti, a preto odporúčam schváliť predložený 

záverečný účet - bez výhrad. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otvorím diskusiu k danému bodu. Nikto sa nehlási do 

diskusie,  končím diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol 

návrh uznesenia k bodu číslo 2.  
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p. Patoprstý: Ďakujem pán starosta. Miestne zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie 

na vedomie -  po 1.) - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mestskej 

časti Ružinov  za rok 2015. Po 2.) -  správu nezávislého audítora z overenia ročnej 

účtovnej závierky Mestskej časti Ružinov za rok 2015. Schvaľuje celoročné 

hospodárenie Mestskej časti Ružinov za rok 2015 bez výhrad. Nasleduje ... to ...  ešte 

pokračuje, keďže to máme všetci v materiáloch pred sebou, preto poprosím hlasovať 

ako je to predložené v materiáloch. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme 

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. U uznesenie k 

bodu číslo 2 sme schválili. 

 hlasovanie č. 5. 

           za:20 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 276/XVI/2016 
 

 

 

Bod 3 

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 

01.01.2015 do 31.12.2015 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 3 – Rozbor činnosti a hospodárenia 

Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie za obdobie od 1. 1. 2015 

do 31. 12. 2015. Poprosím pána riaditeľa, aby uviedol materiál. 

 

p. Lenár, riaditeľ RŠK: Dobrý deň, dámy a páni, predkladám vám rozbor činnosti a 

hospodárenia Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie za obdobie 

roku 2015. Materiál bol prerokovaný na obhajobe 4. apríla, potom na mestskej rade, 

v komisii školstva, vo finančnej komisii. Takto pred trinástimi rokmi... (13 rokmi ...) 

...  teda trinástimi mesiacmi som tu stál s tým, že ste mne a Ružinovskému 

športovému klubu schvaľovali navýšenie rozpočtu na rok 2015, na úhradu... zistení, 

ktoré v predchádzajúcom období, do mája vyšli na povrch. S tým, že my sme sa 

zaviazali, že budeme pristupovať k ... naším plneniam úloh zodpovedne, tak, aby 

sme splnili to, čo sme v tom období sľúbili. Výsledkom nášho hospodárenia za 

predchádzajúce obdobie je to, že Ružinovský športový klub, tak ako v materiáli 

uvádzame, pracoval s rozpočtom vo výške 1 747 605 eur. Výnosy sa nám podarilo 

naplniť za to obdobie ... od konsolidácie postupnej na úroveň 97,24 %, pri nákladoch 

vo výške zhruba 85 % predpokladaných nákladov. Celé obdobie roku 2015 sme 

ukončili s hospodárskym výsledkom vo výške +220.497 EUR. Tu treba však 

povedať, že... v roku 2014 boli zaúčtované náklady vo výške 130.000 EUR, ktoré v 

tom období uhradené neboli a v tom roku 2015 boli tieto náklady uhradené, však 

neboli... nemohli byť druhýkrát zaúčtované. Čiže ten skutočný výsledok, čistý, k 

danému dátumu je po odpočítaní tých 130.000 EUR je 90. 497 EUR, ktoré boli 

použité na úhradu záväzkov z predchádzajúcich období. Tak ako v materiáli ďalej 

uvádzame, celkový dlh dokladovaný k máju 2015 z predchádzajúcich období vo 

výške 975.263 EUR sa nám podarilo k 31. 12. znížiť na úroveň 274 000 400 EUR. 

Udialo sa tak aj napriek tomu, že sme neznížili žiadnu zo svojich aktivít, vykonávali 

sme ... správu vo všetkých zverených zariadení, ktoré sme v roku 2015 mali. Navyše 
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v auguste, v septembri sme sa vysporiadali s veľmi kritickou situáciou, ktorá nastala 

na zimnom štadióne po vykonaní technického, technologického auditu strojovne kde 

sme museli zainvestovať z našich zdrojov finančné prostriedky vo výške zhruba 

35.000 EUR na odstránenie všetkých týchto porúch, tak aby sme celú sezónu do 

skončenia prevádzky zimného štadióna, do 31. mája 2015 absolvovali následne bez 

akéhokoľvek zádrhelu, bez akejkoľvek technickej poruchy. Aj vďaka tomu sme 

mohli naplniť... alebo teda plniť aj výnosovú stránku nášho rozpočtu. Čo sa týka 

ďalších areálov, ktoré máme v správe, v Areáli hier - Radosť na Štrkovci skončila k 

31. 12. nájomná zmluva spoločnosti Foring, ktorá tam prevádzkovala reštauračné 

zariadenie. Ďalej sme museli riešiť to, čo tu bolo niekoľkokrát avizované, kritickú 

situáciu v Areáli netradičných športov  na Pivonkovej, kde hrozilo... nejakým 

spôsobom zbortenie celej konštrukcie. Podarilo sa nám aj tieto veci z vlastných 

zdrojov, bez navýšenia, alebo bez požiadaviek na mestskú časť tieto kritické veci 

odstrániť. V našej činnosti sme v roku 2015 nepoľavili, o čom svedčia výsledky, 

ktoré uvádzame v našom materiáli. Myslím si, že nie je potrebné ich nejak 

dopodrobna rozoberať. Chcem len poukázať na to, že ...cez naše škôlkarske aktivity, 

tzn. škôlky korčuľovania, škôlky plávania, škôlky lyžovania - to číslo je celkom 

zaujímavé -  prešlo takmer 1500 detí Miestnej časti Bratislava - Ružinov. Čo sa týka 

základných škôl, tak na aktivitách pre základné školy sa zúčastnilo zhruba 820 detí. 

Tak, ako som povedal, hlavná časť nášho pozitívneho hospodárenia spočíva vo 

znížení ... výraznom znížení nákladovej položky. Keď budete ... teda... keď ste 

študovali materiáli, tak určite ste narazili na to, že veľmi výrazným vplyvom sa 

znížili náklady napr. na energie, ktoré ... čo malo teda veľmi výrazný vplyv potom 

následne aj na celú ekonomiku. Spravili zmeny v oblasti organizačnej štruktúry, 

zmeny v riadení spoločnosti a určité personálne zmeny, ktoré k dnešnému dňu - 

prebehnem ten polrok ďalej-  môžem povedať, že sú pozitívne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k 

tomuto bodu. Pán zástupca Gajdoš. 

  

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som touto formou 

poďakoval pánovi riaditeľovi RŠK,  pánovi Lenárovi, za jeho prácu. Myslím, že 

poviem to, čo cítime všetci. Pán riaditeľ zhostil si sa funkcie správnym spôsobom a 

predpokladám, že nás už s RŠK čakajú len svetlé zajtrajšky. Tvoj podiel na 

konsolidácii je nesporný, preto ešte raz ďakujem a prajem hodne zdaru do 

budúcnosti. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Jusko 

  

p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja sa chcem spýtať - bol som v Areáli netradičných 

športov, tá jedná časť kde sa hral hokejbal sa rekonštruuje a tá druhá časť, kde jazdili 

na skejtoch, tak už rok stojí. Ja sa teda pýtam, o tom hokejbale ste nám hovorili, že 

prechádza tou rekonštrukciou, ale skôr ma zaujíma tá druhá budova, tá, na ten 

skateboard , prečo to tam vlastne stojí ... jeden rok a aké sú zámery? Na druhej 

strane, hovorili ste o vysporiadaní záväzkov, v záverečnej správe sme to aj videli, je 

tam ešte čo splácať. Mohli by ste teda povedať, rozdrobiť to na drobné, že komu sme 

v tých záväzkov najviac dlžní ešte?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pán riaditeľ.  
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p. Lenár, riaditeľ RŠK: Začnem od tých záväzkov, dobre?  Od peňazí. Čiže tak, ako 

uvádzame v našom materiáli v tabuľke 3  k 31. 12. 2015 naše záväzky boli ešte 

teda... záväzky z minulých období boli vo výške 274.400 EUR, k dnešnému dňu, 

respektíve teda k 31. máju. Ten záväzok poklesol na úroveň 116.100 EUR, čo o 

ďalších 160.000 EUR je nižší. Z toho čo tu, čo v tej tabuľke sa nachádza, môžem 

povedať, že kompletne je uhradený náš záväzok voči Všeobecnej zdravotnej 

poisťovni, kompletné sú uhradené všetky trovy z exekúcií -  úroky z omeškania, 

ktoré nám boli vyrubené, kompletne je  uhradená pohľadávka Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti ... pardon - Bratislavskej teplárenskej spoločnosti a 

kompletne je uhradená pohľadávka Slovenského vodohospodárskeho podniku za 

podzemné vody, to je tých 21 090. Zo Sociálnej poisťovne sme uhradili k dnešnému 

dňu čiastku 65.000 EUR. Tú najvyššiu čiastku, ktorú ešte potrebujeme uhradiť je 

Sociálnej poisťovni vo výške 95.000 EUR, na ktorú je spravený splátkový kalendár 

do roku 2018. Ostatné splátky, ktoré sú tam - Vodohospodársky podnik a ... 

vodárenská spoločnosť -  vodárenská spoločnosť bude uhradená do 31. 8. 2016 

komplet a vodohospodársky podnik do ... alebo k 31. 12. 2015(6) komplet. Čiže 

ostane po ... 16... pardon, áno ...po  31.12. 2016 ostane .. iba Sociálna poisťovňa, 

douhrádzať  v zmysle splátkového kalendára. Čo sa týka menšieho zákrytého 

priestoru v Areáli netradičných športov, resp. takto - čo sa týka tej haly, kde sa hrá 

hokejbal, tá sa dnešným dňom začína uzatvárať, tak, aby sme ju mohli dokončiť, 

kompletne, skolaudovať, potrebovali sme ešte vyjadrenia požiarnikov, ktoré sme 

minulý týždeň dostali. Takže môže sa to dokončiť, celý krízový programom. Malo 

by to byť do dvoch týždňov uzavreté. Čo sa týka tej ... menšieho prekrytia, prekážky, 

ktoré boli na skejt, boli žiaľ amatérske prekážky., Ani jedna nespĺňala tie 

bezpečnostné predpisy. To sme tu viackrát asi už avizovali. Časť tých prekážok si 

odviezol pôvodný majiteľ, ktorý ich tam mal zapožičané cez ten svoj krúžok 

skejbordu, ktorý tam bol. Momentálne tú malú časť využívame na streetball, je tam 

položená basketbalová plocha s basketbalovým košom, postupne plánujeme aj túto... 

túto menšiu časť prispôsobiť tak, aby mohla byť v prevádzke ako telocvičňa pre 

základné školy, postupne pre iné činnosti. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Pán riaditeľ, pracujem s nasledovnou 

informáciou a chcem aby som v tom mal jasno. Chcem vás poprosiť, ide o zníženie 

množstva energií, vyjadrili ste sa, že sa vám podarilo zásadným spôsobom riešiť 

energetickú náročnosť. A mám informácie, že sa to riešilo tak, že sa vypne 

prevádzka v novej hale, na 5 mesiacov a či je toto riešenie, podľa vás, normálnym 

optimálnym riešením pre Ružinov? Je to naozaj prosím skutočne tak?  Že sa vypne 

prevádzka na 5 mesiacov. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pán riaditeľ. 

 

p. Lenár, riaditeľ RŠK:  Prevádzka obidvoch hál ide v zvyčajnom režime, ako išla pred 

poruchou v strojovni minulého roku. Tzn. stará hala začína s prevádzkou 1. augusta 

končí s prevádzkou 31. mája. Nová hala začína s prevádzkou k 1. septembru, kedy 

začína aj curling, začínajú iné činnosti a končí k 30. aprílu. To, že končí nová hala 

skôr, je spôsobené ... je spôsobené tým, že jej vyťaženosť klesne z obdobia, keď sú v 

prevádzke obidve haly a mali sme vyťaženosť tohto roku na úrovni 87 % , 

požiadavky na jej vyťaženosť, tej tréningovej haly spolu s hlavnou halou klesnú na 
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úroveň nejakých 65 %. To znamená pre nás nie je ekonomické prevádzkovať 2 haly. 

Nám v tom období stačí prevádzkovať jednu halu. Pokiaľ by ste chceli, môžem vám 

zdokladovať .... zdokumentovať vyťaženosť len jednej haly, ako vyzerala v mesiaci 

máj, kde tá spústa voľného času, ktorá tam je , proste hovorí za všetko.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Hrapko. 

 

p.Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som chcel tak isto chcel poďakovať pánovi riaditeľovi, 

pretože v tak, akom to bolo stave, ako to dostal, vytiahnuť je veľmi dôležité. A som 

rád, teda že - aj ako člen výberovej komisie, že som sa nesklamal v ňom, a bol by 

som rád teda, keby bol našim takým  svetlým vzorom aj v budúcnosti. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie? Končím diskusiu, poprosím 

predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo 3  

 

p. Patoprstý: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Rozbor 

činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za obdobie od 1. 1. 2015 do 

31. 12. 2015. Dajte, prosím vás, hlasovať pán starosta. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval. 

Uznesenie k bodu číslo 3 sme schválili.  

 hlasovanie č. 6. 

           za:20 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

 - uznesenie č. 277/XVI/2016 

 

 

 

Bod č. 4 

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 4 - Rozbor činnosti hospodárenia Domova 

dôchodcov za rok 2015. Poprosím pani doktorku Samolejovú, riaditeľku Domova 

dôchodcov, aby uviedla materiál. 

 

p. Samolejová, riaditeľka DD: Dobrý deň. Predkladám materiál Rozbor činnosti Domova 

dôchodcov za rok 2015. Materiál bol prerokovaný na komisii finančnej, 

podnikateľských činností a informatizácie, na komisii sociálnych služieb a na 

mestskej rade. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán zástupca Pener. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo pán starosta. Len krátko. Nebude to 

typický diskusný príspevok. Ale na tomto mieste by som rád, v jednom balíku, ak to 

tak môžem povedať, chcel poďakovať ako pani doktorke Samolejovej z Domova 

dôchodcov, tak pani Ľubici Karelovej z Ružinovského domova seniorov a pani 
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Horákovej za knižnicu. Teda tie organizácie, dve príspevkové a jednu rozpočtovú, 

ktorú ... za ktoré som tiež kompetenčne spoluzodpovedný. Chcem im vyjadriť vďaku 

za prácu, ktorú vykonávajú. To je činnosť, ktorá sa nedá robiť s nejakým nastavením 

... myšlienkovým od  - do. Je to naozaj poslanie. Každý, kto sa stará v našich 

rodinách aspoň nejakou mierou o seniorov, vieme si domyslieť, máme tušenie, čo to 

je starať sa o seniorov inštitucionalizovane. Ku knižnici len toľko, že to je inštitúcia, 

ktorá väčšinu histórie ľudstva je taká... nedocenená, ale má poslanie aj v našom 21. 

storočí. Dámy, ešte raz vďaka za všetko vykonané. Vytrvajte v tom. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec Hrapko. 

 

p.. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som zase, ako predseda sociálnej komisie, tak isto chcel 

poďakovať jak RDS–ke tak aj ...  Domovu dôchodcov , za činnosť ktorú robia. A 

myslím si, že to robia dobre a musím povedať, že ja som zažil aj iné , teda, vedenia v 

tom domove dôchodcov a myslím si, že dneska je to podstatne lepšie a držím palce, 

aby ste takto išli aj ďalej a spoločne s mestskou časťou pomáhali našim seniorom. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím predsedu 

návrhovej komisie aby predniesol návrh uznesenia.   

 

p. Patoprstý: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Rozbor 

činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie : Za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 4 sme schválili. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. 

 hlasovanie č. 7. 

           za:21 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 278/XVI/2016 

 

 

 

Bod č.5 

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 5 Rozbor činnosti a hospodárenia 

Ružinovského domova seniorov za rok 2015. Poprosím pani Mgr. Ľubicu Karelovú, 

riaditeľku RDS, aby uviedla materiál.  

 

p. Karelová , riaditeľka RDS: Ďakujem za slovo pán starosta, dobrý deň. Rozbor činnosti 

a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015 bol prerokovaný na 

porade starostu, miestnej rade, komisii sociálnych služieb, v komisii finančnej, 

podnikateľských činností a informatizácie. Ďakujem pekne. A ďakujem veľmi pekne 

pánovi zástupcovi Penerovi. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Nasleduje ...otváram diskusiu. Hlási sa pán poslanec 

Sloboda. 
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p. Sloboda: Ďakujem, Keďže, teda... nemenované sa osoby sa spomenuli pri 

predchádzajúcom bode, tak to musím takto spomenúť obidve v tomto bode, že 

ďakujem pekne aj pani riaditeľke Ružinovského domu seniorov, aj pani riaditeľke 

Domova dôchodcov, akým spôsobom  ďalej fungujú v obidvoch zariadeniach. Takže 

teší ma, že pokračujeme v samom zlepšovaní, takže už len naozaj vymyslieť ako 

ďalej pri opatrovateľskej službe, ale tak to bude pre nás oveľa  náročnejšie ako 

samotné domovy. Takže Ďakujem vám pekne. 

 

p. Karelová , riaditeľka RDS : Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím predsedu 

návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia.  

 

p. Patoprstý: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu, schvaľuje Rozbor činnosti a 

hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie  : Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 5 sme schválili. 

 hlasovanie č. 8. 

           za:20 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 279/XVI/2016 

 

 

 

Bod č. 6 

Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2015 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Prejdeme k bodu číslo 6. Rozbor činnosti a hospodárenia knižnice 

Ružinov za rok 2015. Poprosím pani riaditeľku dr. Horákovú, aby uviedla materiál. 

 

p. Horáková, riaditeľka knižnice: Ďakujem pekne. Pán starosta, pani zastupujúca 

prednostka, páni vicestarostovia, dámy a páni, rozbor, ktorý máte pred sebou, prešiel, 

podobne ako u mojich kolegýň, príslušnými komisiami školstva, kultúry a finančnej, 

bol prerokovaný v rade  a teraz je predložený pred vás. Môžem konštatovať len, že v 

rámci tých plánovaných ukazovateľov sa všetko naplnilo, peniažky sme dostali, za 

čo veľmi pekne ďakujem, vám všetkým, aj za podporu v minulom roku, takže sme 

splnili aj knižničný fond. A presvedčili sme sa, že primárnym zdrojom informácií, aj 

do budúcnosti, je virtuálny priestor, pretože webové sídlo navštívilo sociálnu sieť a 

webové sídlo virtuálny kontakt bol takmer s tridsiatimi tromi tisícmi našich 

priaznivcov, dokonca aj seniori, ktorí sú stále zdatnejší, takže to nás podnietilo k 

tomu, že musíme v tejto oblasti ... už máme Twitter a pracujeme aj na Instagrame, 

pretože, ako sme videli, v Čechách sú knižnice ďaleko, ďaleko pred nami. Trošku to 

ešte u nás závisí od finančných prostriedkov a pod. Čo sa týka hospodárenia, skončili 

sme s vyrovnaním rozpočtom a presne - myslím si, že tam by som podotkla, aj 

chcem poďakovať mnohým, ktorý ste aj z vás v nejakých občianskych združeniach, 

že ste podporili naše aktivity ako Noc v knižnici a podobne. Deti mali z toho radosť 
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a myslím, že sú to pekné a záslužné veci a že môžeme vďaka pochopeniu a vám aj 

ďalej šíriť dobré meno knižnej kultúry aj vôbec informatiky mestskej časti. Nech sa 

páči ak máte nejaké otázky? Rada odpoviem.. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujeme veľmi pekne za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. 

Možnože teraz na úvod ja by som poďakoval, že nielen v Ružinove, ale aj 

v Kovačici, pani riaditeľka lebo posielate tam knihy a neviem, či vám prišiel 

ďakovný mail... 

 

p. Horáková, riaditeľka knižnice:  Áno, áno, ďakujem pekne, odpovedala som. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Veľmi pekne ďakujú za pomoc Slováci v Srbsku, za tie knihy, 

ktoré dávate, síce niekedy sú už použité, ale veľmi pekne ďakujú. Pán poslanec 

Jusko  

 

p. Jusko: Ďakujem. Pán starosta, ja som sa tiež chcel poďakovať, pretože vy ste vlastne 

najskromnejšia organizácia z tých, ktoré sú tu, vlastne najvyrovnanejšia, finančne, čo 

vám gratulujem . Pretože my tu spomíname tých, ktorí vytvárali dlh, mali dlh,  niečo 

dobiehame, opravujeme a nespomíname tých, s ktorými nemáme problémy, sme 

s nimi spokojní. Aj touto cestou sa vám chcem poďakovať, osobne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Barancová. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja vnímam začiatok tohto zastupiteľstva veľmi 

príjemne, lebo tu používame čarovné slovíčka. Takže mi dovoľte, aby som sa aj 

trošku pridala k tomuto balíčku ďakovaní. A veľmi by som chcela poďakovať pani 

riaditeľke skutočne za jej entuziazmus, za vášeň pre kultúru, pre knihy a pre 

knižnicu. A tak isto by som chcela poďakovať aj pánu Ing. Lenárovi, myslím si, že 

pod jeho taktovkou skutočne príde k rozvoju športu v Ružinove. Chcela by som, pani 

riaditeľka, sa predsa len spýtať, v akom štádiu, teda, sú nejaké rokovania, alebo ...  

čo sa týka toho havarijného stavu v knižnici. Ďakujem pekne. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Horáková, riaditeľka knižnice :Ďakujem pekne. Neviem, či môžem v krátkosti 

povedať, lebo bola interpelácia zo strany práve pani doktorky Barancovej, ktorej 

ďakujem, že ona to nejako rozvírila, že sa to začína riešiť. Neviem, či bude pani 

prednostka odpovedať alebo môžem v krátkosti ja? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Odpovedzte... 

 

p. Horáková, riaditeľka knižnice : Tak riešila sa táto otázka... Ja to tak krátko vám to aj 

zhrniem, že objekt - pretože sa robil prieskum využiteľnosti kultúrnych zariadení 

a priestorov v mestskej časti , tak sa zistilo že mestská časť – vyhovujúce - v tých 

štvorcových metroch, ktoré potrebujeme, pretože na Tomášikovej , nielen 

riaditeľstvo,  je tam aj knižnica, skladové priestory, je tam archív. Takže to je okolo 

700 - 750 m² a to ešte nehovorím, že nemáme priestory, kde by sme mohli 

schôdzovať, kde by sme mohli robiť nejaké podujatia, že prijať aj čitateľov, divákov. 

A odborník posúdil tieto priestory - a návrh riešenia je asi taký - riešilo sa to aj na 

operatívnej porade, teda, že dá sa budova na Tomášikovej do generálneho stavu, do 
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opravy. Nebude to za rok, samozrejme, bude to klásť nejaké nároky na finančné 

prostriedky mestskej časti, takže s vaším láskavým dovolením, ak budete plní 

pochopenia, tak by sa každý rok niečo mohlo v rozpočte objaviť. Úplne prvá časť je 

tie zaplavené pivničné priestory vyčistiť, dažďovú kanalizáciu spolu s odkvapovými 

žľabmi. Zrealizovať potom strešnú hydroizoláciu, čiže ten spodok by sa vyriešil a 

potom prízemie, ako stavbári hovoria, že 1. podlažie, by sa začalo riešiť. Pretože, 

ako znalec tu v závere uzavrel, stavba je pôvodnom stave vyše 50 rokov. Okná treba 

vymeniť, zatepliť budovu, strechu robiť. Pretože aj teraz, nebol veľký dážď pred 

týždňom a zistili sme, že aj zo strechy odkvapkáva. Takže toto všetko... tým by sa aj 

ušetrili náklady na kúrenia a pod. Tak neviem na koľko rokov to odhadneme, ale 

mohla by dať tá budova do poriadku. A dokonca musím povedať, že začali sme aj 

záhradu využívať. Nemáme čitáreň. Čitáreň nemá Mestská časť Ružinov. No 

a skúsili sme v záhrade, dokonca 1 z bývalých pánov poslancov ma pristavil na ulici, 

a povedal, že išiel náhodou s kočiarikom okolo a videl v záhrade, že robíme 

Medzinárodný deň detí, sme si to ozvučili, kúpili sme karimatky, deti tam sedeli... 

A mysleli sme, si že budeme rušiť obyvateľstvo okolitých domov, ale boli na 

balkónoch a celkom sa to s priazňou stretlo. Takže ja si myslím, že keby sa to všetko 

dalo do poriadku, aj tá záhrada, že by sme tam mohli  ... by to mohlo suplovať aj 

čitáreň. Takú ... aspoň ... nejaké letné aktivity, v letných mesiacoch. Takže asi taká je 

situácia... Že teraz bude potrebné vyčleniť čiastku, to nevieme... zase  nejakým 

odhadom, na tieto prvé ... prvé práce. A samozrejme, projektová dokumentácia, čo to 

bude stáť, koľko všetko, to musí ... to musia odborníci posúdiť. My to nevieme.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Pani riaditeľka, budova na Tomášikovej 

ulici, váš zámer prestavať rekonštruovať ju pre účely knižnice ako kultúrnej 

spoločenskej organizácie je úloha nad mieru náročná. A som hlboko presvedčený o 

tom, že vhodnejším a optimálnejším riešením pre takú mestskú časť ako je Bratislava 

- Ružinov, mala by táto časť riešiť výstavbou novej knižnice. Ja nezabúdam na to, čo 

som kedysi hovoril, že pokiaľ sa bude riešiť územie okolo Papánkového námestia, že 

určite budem presadzovať, aby do toho konceptu zapadla aj budova knižnice, ako 

teda kultúrneho a spoločenského centra alebo organizácie. To sľubujem, že sa budem 

snažiť to tam dostať. Ja mám síce... samozrejme, jeden hlas, ale verím, že poslanci 

pomôžu pri tom hlasovaní. Skúste sa, prosím, orientovať, aby sa táto vec riešila 

principiálnym spôsobom. Nie zmenou ... zmenou kabáta budovy, ktorá je nevhodná 

na takéto účely. Chcel by som poprosiť, keby ste mohli trošku pošpekulovať, alebo 

zadať prácu, ktorá by sa mohla volať „veková štruktúra čitateľov tejto knižnice“. To 

je dôležitá informácia, ktorá... by sa mala spracovať aj dostať do tej projektovej 

dokumentácie. Z nej vyplynú...z nej by mal vyplynúť lokalitný program. Takže, ja sa 

na to budem pýtať. Ja sa potom s vami spojím. Ja vám ďakujem. Naozaj, ako to 

povedal pán poslanec, že teda ste inštitúcia, ktorá má najmenšie finančné nároky, ale 

pre kultúru a vedomie mladých aj starších ľudí má nezastupiteľné postavenie 

v Ružinove. Ďakujem vám. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja by som len chcela túto vám prečítať časť blogu jednej 

dievčinky, ktorá bola na Novom Zélande a opisovala tamojšie knižnice. Ja viem , že 

je to druhý koniec sveta, ale neviem prečo by sme nemohli byť aj my takíto. Tak 
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píše, že veci nad ktorými  žasneme to sú miestne knižnice, ktoré praskajú vo švíkoch. 

A to nie zaprášenými knihami, ale ľuďmi. Už pred otvorením im podupkávajú pred 

dverami desiatky ľudí a keď odomknú dvere tak sa hrnú dnu. Atď.  Chcem sa opýtať, 

vám tiež podupkávajú ľudia, predtým než otvoríte knižnicu? Pred tým... 

nedočkavosťou, pokiaľ sa dostanú do knižnice?  

 

p. Horáková, riaditeľka knižnice: Ani nie. Lebo keď prídu do tých priestorov, tak už dnes 

nám konkurujú skutočne kníhkupectvá, kde sú prezentácie kníh a tak. A veľakrát, 

pretože sama moderujem mnohé podujatia, nám profesionáli, bývalé hlásateľky teda 

vzdávajú hold, že - na amatérov, že sme naozaj, naozaj celkom dobrí, dá sa 

povedať...To ..akože, som ešte skromná, keď  poviem. Lenže v tých našich 

priestoroch ťažko... Ale viete, ja hovorím, že knihovník - inak by som to nemohla 

robiť, aj moje kolegyne mnohé, už tie mladšie sa viacej búria, ide im o peniažky, ale 

to je vlastne poslanie. A ja to tak aj beriem. Nie zamestnanie, ale poslanie. 

A poslanie sa plní s láskou – s láskou k ľuďom a ku knihe. Takže ..je to úplná 

samozrejmosť pre mňa.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Štasselová. 

  

p. Štasselová: Ďakujem pekne. Pani riaditeľka.... mne sa veľmi páči, že  ... už ste hovorili, 

že ste už aj na Instagrame, na Facebooku máte 185 sledovateľov alebo priateľov. 

Možno by bolo dobré, keby ste promovali tie vaše aktivity, ktoré robíte, aby vlastne 

aj cez ten Facebook, ktorý je takým aktuálnym kanálom na komunikáciu s čitateľmi, 

aby ste posilnili tieto sociálne siete,  ktoré ... máte priamy kontakt na ne. Ale inak 

gratulujem všetkému čo robíte. Ja dúfam... že prispejeme k rekonštrukcii. 

 

p. Horáková, riaditeľka knižnice: Ja ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujeme. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu poprosím 

predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

 

p. Patoprstý: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Rozbor činnosti a 

hospodárenia  knižnice Ružinov za rok 2015.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval. 

Uznesenie k bodu číslo 6 sme schválili. Veľmi pekne ďakujem pani riaditeľka. 

 hlasovanie č. 9. 

           za: 19 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

 - uznesenie č. 280/XVI/2016 

 

p. Horáková, riaditeľka knižnice : Ďakujem veľmi pekne aj ja. 
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Bod č.7 

Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za obdobie 01.-12.2015 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 6 Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnica 

Ružinov za rok 2015. Poprosím pani ... ospravedlňujem sa...Informácia o 

hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. za obdobie 1.1. až 12. ... za obdobie 

január až december 2015. Poprosím pani riaditeľku Kozákovu, aby uviedla materiál. 

 

p. Kozáková, riaditeľka Cultus Ružinov: Dobrý deň. Takže dovoľte mi, som tu teda 

prvýkrát, tak dovoľte mi aby sme teda takto prvýkrát predniesli informáciu o 

hospodárení spoločnosti za obdobie teda roku 2015. Som veľmi rada, že napriek 

tomu, že sme nastúpili až v marci, môžem povedať, že ten zisk spoločnosti Cultus 

Ružinov je 68.000 EUR. Napriek tomu, že doteraz bolo vo vedení... vyplácali sa 

napr. mzdy až z januárových dotácii ... teda z januárových financií, ktoré došli od 

Mestskej časti Ružinov, takže my sme to všetko stihli riadne, tak ako to máme 

v termíne... v termíne v decembri. Prečo sme dosiahli tento zisk? Z veľmi 

jednoduchých dôvodom. Napr. od apríla sme zaviedli, že všetky prenájmy a všetky 

nájmy sa musia platiť priamo bankovým prevodom. Čiže už žiadne vyberanie 

hotovosti atď. To znamená, že nám ten zisk z krátkodobých prenájmov stúpol o 

27.000 EUR, čo si myslím, že je to dosť značné. Aj to vypovedá o niečom. Ďalšou 

takou zvláštnosťou, s ktorou sme sa stretli a ktorú sme teda napravili, je to že 

prenajímame už kancelárie. Prenajali sme už takmer všetko v Dome kultúry Ružinov 

a Spoločenskom dome Nivy. Čiže, možno nám chýbajú na prenájom nejaké 2 

kancelárie. Že sme prepočítali rozmery kancelárií. Doteraz bolo  aj zvykom, že tie 

kancelárie ich skutočný stav bol asi o polovicu menší, rozmerovo ako bol 

v zmluvách. Vypovedali sme neefektívne zmluvy, napr. s Ile , so spoločnosťou, ktorá 

nám dodávala hygienické potreby, nakupujeme si ich samy. Vypovedali sme zmluvu 

so spoločnosťou EVAL, ktorá nám vlastne dodávala internet,  predražený, za 

250 EUR, teraz ho dostávame za 50 EUR atď. Všetko, čo sa dá, teda si robíme 

svojpomocne napr. si po podujatiach už upratujeme sami, kosíme si sami, 

objednávame si sami kontajner, ktorý nás vychádza minimálne o niekoľko 100 EUR 

lacnejšie, ako to bolo doposiaľ. Ďalšou takou vecou, ktorú sme ... ktorú sme zaviedli, 

ktorú sme ... odstránili subdodávateľské agentúry tzn., že si už neobjednávame 

agentúry , ktoré nám zabezpečujú program na kľúč. Tým pádom sme ušetrili za 

každé ... každé podujatie niekoľko 1.000 EUR. Len príklad by som uviedla - 

Ružinovská zabíjačka -  za rok 2015 stála približne 25.000 EUR. Teraz sa presunula 

do Parku Andreja Hlinku, ktorý je minimálne technicky náročnejší o niekoľko tisíc 

EUR, ak ste boli na tej Ružinovskej zabíjačke, tak neviem, či ste postrehli nejaký 

rozdiel, žiaden tam nebol. Čo sa týka programu, čo sa týka služieb atď. tento ...táto 

zabíjačka stala tento rok iba 12.000 EUR, čo je asi ušetrenie okolo 14.000 EUR, 

približne. Na každom z týchto podujatí, ktoré robíme... ktoré, možno ... neviem či 

máte práve v tomto pláne, sme ušetrili niekoľko - buď teda niekoľko 100 EUR, 

niekoľko 1.000 EUR, ale napr. do marca 2015 boli všetky tieto podujatia v mínuse. 

Takže, čo sa týka ďalšej takej činnosti alebo smerovania Cultusu Ružinov, zaviedli 

sme nový web, novú marketingovú komunikáciu, nový Facebook, inovovali sme 

zabehnuté a tradičné podujatia napr. Hody alebo Ružinovskú zimu alebo od ... 

odteraz teraz už nemáme Važecké Vianoce v Ružinove, ale máme Ružinovské 

Vianoce pre Ružinovčanov - a zadarmo. Na pozvánky. Takže, to je tak v skratke 

všetko, čo by som chcela povedať. Pokiaľ máte otázky..? 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Jusko. 

 

p . Jusko: Ja sa chcem k tomu vyjadriť. Ja som člen dozornej rady a je pre mňa veľké 

sklamanie ako komunikujeme navzájom. To je môj osobný názor. Prvú vec, ktorá vo 

mne vyvoláva sklamanie - 27.000 EUR. Ak som tomu správne porozumel predtým 

tých 20 000 nebolo, pretože sa dávali účtenky. Čiže ja sa pýtam - brali si to ľudia do 

vrecka, alebo ako to mám chápať? To, čo vy hovoríte, že vy ste zaviedli tie platby 

cez banku, to je rozhodnutie Ministerstva financií. Kedy ich bolo, takých rozhodnutí, 

viac - tak chvalabohu. Druhá vec, ktorú sa chcem v tejto súvislosti práve spýtať, ako 

dopadlo trestné oznámenie, ktoré ste podávali tu pred rokom? Pretože to, čo ste nám 

posielali, tak bolo to vrátené späť. A znovu ste podávali. hej? Alebo ste ...to dopĺňali  

informáciu. Tretia vec, ktorá mi chýba je exekúcia, myslím Yossaria Plaza, časť 

pozemku, ktorá súvisí s Cultusom . V akom je to stave, to vysporiadanie? Štvrtá vec 

je parkovanie. Ja som tam bol cez víkend, aj stál, a dávam tuto našim expertom na 

dopravné riešenia, na miestnom úrade. Tabuľu, ktorú ste tam vy dali, nemá zmysel 

vôbec. Niečo povoľujete a potom to zakazujete. Čiže tabuľa, ktorá dáva dve 

usmernenia, ktoré idú proti sebe, sú podľa mňa protilogické. Poslednú vec, ktorá 

ma... osobne sa ma dotkla je verejné obstarávanie a kúpa aut za 27.000 EUR. Čestne 

prehlasujem, že som o tejto kúpe nevedel. Bolo aj v médiách písané, že dozorná rada 

o tom vedela. Ja som o tom nevedel. Ani s tým nesúhlasím. Pretože si myslím, že - 

pozrite sa tu tie skromné... pred chvíľou sme hovorili o skromnosti knižnice, vy ste 

síce obchodná spoločnosť, ale tá skromnosť by aj vo vašom prípade vám nemala 

chýbať. To po 1. a po 2. -  aj tie zadania, ktoré boli na tie autá a priechodnosť vyšším 

terénom... Ja neviem, či chodíte aj do vysokohorských oblastí a že musíte mať 

priechodnosť vyšším terénom? Či to auto zodpovedá luxusu atď? To si teda budem 

... vyžiadam tie podklady na verejné obstarávanie. Myslím si, že chýba nám 

skromnosť. Nielen vám, ale nám všetkým. Pod takéto vecí ja by som sa osobne 

nepodpisoval.  Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Pán poslanec Sloboda. Pani riaditeľka, zapisuj si otázky. 

Nech sa páči ... pán poslanec. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ja sa tiež divím, že pani riaditeľka si nezapísala, lebo teda, pán Jusko 

toho povedal neúrekom. A teraz na záver, to asi už  si nezapíše.  Mňa to takisto 

zaujalo, že  jednoducho, kupujeme si tu do Cultusu auto za 27 000, ktoré naozaj nie 

je nevyhnutné pre výkon. Ak potrebujeme ...veľký prepravný priestor, tak si 

nebudeme predsa kupovať SUV. Ak potrebujeme auto na administratívu, tak si 

kúpime opäť iné auto. Takže toto je dosť nepraktické riešenie na ...pre Cultus, si 

myslím. Ale ...no, dobre, dúfam že pani riaditeľka sa vyjadrí. Čo tak isto ma zaujalo, 

je túto jeden z poslancov dostal tak isto od Cultusu do užívania, neviem prečo, že  

zrovna takto cez Cultus, fotoaparát.  Zaujímalo by ma, tak isto, že z akých peňazí 

vôbec bol zakúpený a akým spôsobom vôbec bol poskytnutý? Lebo ...také, že divné 

riešenie, riešiť to zrovna cez Cultus. Keď už rieši niečo komisia, tak považujem za 

rozumné, aby komisia mala vybavenie od miestneho úradu nie od Cultusu. Takže... 

ešte by ma zaujímalo, ešte tak isto keď sme sa tu bavili pred chvíľou o nájomnom, 

spomínali ste nejakú sumu, ktorá bola vybraná vyššie. Tá suma je dohromady, za 

všetky platby? To znamená, či už boli vybraté v hotovosti alebo na účet? Alebo ten 

rozdiel je len v tom, čo bolo vybraté na účet? Ďakujem 
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p. Pekár, starosta MČ:  Faktická poznámka, pán poslanec Alscher a potom poprosím 

odpoveď. 

 

p. Alscher: Ďakujem za slovo. Mne pán poslanec Sloboda zobral trošku tému, ktoru ... na 

ktorú  som sa chcel spýtať aj ja. A to bol ten spomínaný predmetný fotoaparát, lebo 

na ..v registri zmlúv, teda... na vašej webstránke sme našli zmluvu, ktorá hovorí o 

výpožičke tohto fotoaparátu pre pána poslanca. Pričom ja, ako člen dozornej rady, 

pokiaľ som bol prítomný na dozornej rade, požiadali sme ekonomické oddelenie o 

predloženie ... nákupu a tak isto aj účelu. Nákup nám bol predložený, čo sa týka 

verejného obstarávania, tam som problém nevidel. Ale videl som problém v tom, že 

nám dodnes nebolo predostrené, za akým účelom a z akých peňazí. Lebo bolo tam 

niečo len vypovedané, ale nebolo povedané ani teda nejak  zdokladované, že z akých 

peňazí, prečo, na základe čoho bolo vlastne určené, že táto komisia teda áno ...  pre 

predsedu tejto komisie áno?  A pokiaľ viem, momentálne už predsedom komisie pán 

poslanec nie je. Je ním niekto druhý. Takže či sa to bude premieňať na osobu 

druhého predsedu komisie, alebo či to zostane konkrétne na meno poslanca. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem, poprosím o odpoveď. 

 

p. Kozáková,  riaditeľka Cultus Ružinov: Takže k tomu fotoaparátu. Nakupovalo ... 

nakupoval sa riadne výberovým konaním. Keď sme si potom porovnali ... keď sme si 

potom porovnali, za koľko sme ho mohli nakúpiť, ak by sme to napriamo nakúpili... 

u najlacnejšej firmy, tak sme vlastne zistili, že cez verejné obstarávanie sme ho 

kúpili drahšie. A druhá vec, tie peniaze na ten fotoaparát som zohnala ja. Dostali sme 

darovacou zmluvou peniaze, použila som svoje know-how, darovala som tieto 

peniaze Cultusu. Takže boli nakúpené z týchto peňazí. A okrem iného, ešte k tomu 

by som chcela len dodať toľko, že pán poslanec nám chodí fotiť na podujatia 

zadarmo. Takže... ak ...ak by ste chceli ktokoľvek, budeme veľmi radi, kto viete 

fotiť, prídete  nám... Nám to dosť pomohlo. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ešte ďalšie odpovede a potom... dobre? 

 

p. Kozáková,  riaditeľka Cultus Ružinov: Pán dr. Jusko, čo sa týka platieb cez pokladňu, 

tak  k tomu môžem povedať iba toľko, že máte pravdu, že je to zo zákona, ale ten 

zákon nebol dodržiavaný. Takže sme to museli zmeniť. Hej? A to je výsledok. Čo sa 

týka parkovania pred Domom kultúry Ružinov, ja si myslím, že to parkovanie patrí 

v prvom rade Ružinovčanom. Čiže, samozrejme, snažili sme sa to obmedziť, aby 

tam parkovali ľudia, ktorí... ktorí prídu na naše podujatia. Preto sme to obmedzili, 

aby nám neparkovali aj v noci od 7. do 7. večer a samozrejme..po ... je parkovanie 

otvorené dovtedy, pokiaľ treba, počas podujatí. Čo sa týka ... neviem, či ste mali ešte 

otázku nejakú otázku? Bolo ich toľko, že som si zabudla zapísať.  Aha – tak trestné 

oznámenie je momentálne je v štádiu vyšetrovania. K tomu sa vám neviem vyjadriť, 

v akom je štádiu. Exekúcia je stále rovnako... tak ako bola každý rok. Každý rok sa 

suma navyšuje, pretože pán Líška neplatí a my sme povinní podávať neustále návrh 

na exekúciu, resp. teda  vyčíslovať mu tú sumu. Nemôžeme to zastaviť, lebo sú to 

...je to majetok mestskej časti.  .. Auto. Takže k autu by som sa teda chcela vyjadriť. 

Áno, máte pravdu, kúpili sme auto do spoločnosti Cultus Ružinov. Ja si v plnom 

rozsahu stojím za touto kúpou. Pretože poviem vám teraz všetky dôvody. Auto 

nestálo 27.000 EUR, ako sa uvádza. Auto stálo 22.500 EUR bez dph. Sme akciová 
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spoločnosť, sme platcom DPH. Tzn., že ... si tú dph-áčku vieme uplatniť. Čiže reálna 

suma je 22.500 EUR. Nakúpili sme auto, ktoré... pred dvanástimi rokmi bola kúpená 

Škoda Octavia za takúto istú sumu. Čiže my sme sa riadili iba tým... iba tým, čo bolo 

pred dvanástimi rokmi. Auto sme nekúpili v hotovosti, kúpili sme ho na splátky, na 

štvrtiny, na najlepší spôsob teda financovania. Staré auto, ktoré máme, ktoré budeme 

odpredávať,  nás ročne vyjde 2.500 EUR ... náklady na toto auto. A každým rokom 

sa zvyšujú. Tzn. že za rok zaplatíme za toto auto 5.000 EUR. Možno... do 

elektrického systému sme zadávali ... nezadávali sme... nezadávali sme druh auta, 

zadávali sme teda iba sumu a parametre. Takže každý rok  si samozrejme toto auto 

odpisujeme, dávame si ho do nákladov, pohonné hmoty atď. Čiže toto k autu. 

Neviem, či ešte máte nejakú otázku konkrétnejšiu? ... Takýchto nákupov áut v tomto 

systéme je asi 1.400. Priznám sa, robili sme to naozaj prvýkrát, robili sme to ... 

chceli sme to robiť, aby to bolo čo najprehľadnejšie, najtransparentnejšie. Tzn. že 

zadávali sme kritéria, ktoré si určovali aj iné mestské časti, iní verejní obstarávatelia. 

Takže tak... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Alscher. 

  

p. Alscher: Ďakujem pani riaditeľka. Nespochybňujem vaše know-how , že viete získať 

peniaze do Cultusu,  ja si to si veľmi vážim, ako poslanec tejto mestskej časti som 

rád, že sa vám darí získavať peniaze. Ale otázka je, prečo pani z ekonomického, 

vedúca  teda ekonomického oddelenia nám nevie predložiť takúto zmluvu, alebo 

takúto formu nejakej dotácie, alebo grantu, na základe ktorého bola potom táto suma 

použitá na nákup fotoaparátu. A ešte sa vrátim k tomu nákupu. Ja som 

nespochybňoval nákup. Viem že ste ho nakupovali cez EKS-ko, čo tiež považujem 

za najtransparentnejší nástroj. Možno by som vám do...  pozornosti dal možnosť, že 

EKS  vám umožňuje aj zrušiť obchod a teda naformulovať si formulár takým 

spôsobom, že pokiaľ je ponuka nevýhodnejšia, alebo sa do ponuky prihlási len  jeden 

jediný uchádzač, tak máte právo od tejto ponuky odstúpiť. To je len do budúcna, aby 

sa vám nestával prípad, že cez EKS-ko nakúpite drahšie, ako by ste nakúpili priamo 

v obchode. Ale hovorím, zaujíma ma skôr to, že prečo peniaze, ktoré vy získate pre 

Cultus - či boli viazané na to, aby boli použité na zakúpenie fotoaparátu, alebo či boli 

všeobecné? A potom prečo ste sa rozhodli zakúpiť tento fotoaparát a prečo ste ho 

konkrétne venovali pánovi poslancovi? To je moja otázka. Ďakujem. 

 

p. Kozáková,  riaditeľka Cultus Ružinov: Takže, rozhodli sme nakúpiť fotoaparát preto, 

pretože si potrebujeme fotiť všetky podujatia. Pretože doteraz neexistovala žiadna ... 

ani len archivácia podujatí, ktoré v Ružinove máme. Tak to ... to bol dôvod kúpy  

teda dobrého fotoaparátu. Čo sa týka ... čo sa týka toho elektronického systému, áno 

máte pravdu. Robili sme to prvýkrát. Teraz ... sme sa , ako, poučili. Ja hovorím, ja si 

v plnom rozsahu stojím za kúpou tohto auta. Takže ... Neviem ..ďalšia?... .Ale – 

hovorili ste aj o aute. Že aj  ...druhá moja otázka... teda odpoveď bola k autu. Nie,  

nie je viazaná. Nie je viazaná. Ako som povedala, kľudne... môže si hocikto, kto nám 

príde, zadarmo, počas svojich voľných dní, prázdnin atď. fotiť na podujatie, budeme 

veľmi radi, ak príde.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktická pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Môžem vidieť darovaciu zmluvu? 
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p. Kozáková, riaditeľka Cultus Ružinov: Darovacia zmluva je inak uverejnená na webe. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Skúsme trochu... skúsme to trochu .. Pani riaditeľka...!  

 

p. Kozáková,  riaditeľka Cultus Ružinov: Naozaj, nepamätám si, prepáčte... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Jusko, faktická. 

 

p. Jusko: Ďakujem. Ja som sa nepýtal na parkovanie pred Cultusom. To je evidentné. Ja 

som sa pýtal na parkovanie za Cultusom. Tam, ako je nedostavaný obchodný dom... 

alebo investičný zámer.  Tam som sa pýtal. Tam sú pohostinstva 2. A sú tam 

naparkované autá, ako na parkovisku. A vy ste si tam vstupom dovnútra dali dve 

tabule, ktoré si odporujú. Tam sú 2 zákazy, ktorý si vzájomne odporujú. Preto som sa 

pýtal. A pozeral som sa, ani jedno auto nemá povolenie. Vaše povolenie pre vstup do 

tej časti zadnej. Kontrolujete to, alebo nie? Sú tam odparkované aj veľké auta, cez 

víkend. To je parkovisko veľkých áut,  teda myslím do 3,5 tony, aby sme nehovorili 

o nákladných autách.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec toto možno že ja. Lebo ja som si tiež všimol, tam 

teraz neviem úplne presne, či tam je aj dodatková tabuľa , ale je tam Zákaz vjazdu 

všetkých vozidiel. A naozaj tam parkujú autá, možnože aj hostia tých reštaurácii, čo 

sú vzadu. Možnože to je výsledok toho, ako to námestie vyzerá. Že šoféri 

nerešpektujú tento zákaz. To možno že by bol podnet na našich mestských 

policajtov, aby to prišli raz za čas skontrolovať. Ale mne sa zdá, že ten nájazd, ktorý 

ide na Papánkovo námestie je označený zákazovou značkou.  Faktická pán poslanec 

Gajdoš. 

 

p. Gajdoš, zástupca straostu MČ: Ďakujem za slovo. Ja som sledoval trošku tú diskusiu, 

ktorá bola na Facebooku ohľadom toho auta. Ale ja by som vám chcel - tuná mám na 

internete otvorený cenník Škodovky, pretože najčastejšie sa prepieralo, prečo si 

nekúpila pani riaditeľka škodovku. Ja, ako, nechcem hodnotiť, či je SUV-ečko 

reprezentačné auto, ale je tu viacej ľudí, ktorí SUV-ečko majú, ja ho nemám, nech to 

posudzujú oni. Ale kto si myslí, že Octavia je lacné auto, tak zabudnite na to. Pretože 

Octavia stojí v priemere okolo 24 000 a končí, dokonca ... jedna z najdrahších na 

cene , dokonca  29 000. Ďalej tam padali také otázky, že tak -  nemohla by mať 

Superb? – No, mohla. Ale ten stojí 40 000. Takže ja si osobne myslím, v konečnom 

dôsledku, že tá cena auta nebola premrštená. Ďakujem.. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou, pán poslanec Ferák 

 

p. Ferák: Ďakujem. Ja si myslím...som, teda, predsedom dozornej rady Cultusu, takže ma to 

...skutočne sa ma to eminentne dotýka, pretože tie mnohé otázky sa obracajú priamo 

ku mojej osobe. Ja si osobne nemyslím, že nákup auta, hoci za 22.000 je relevantný. 

Každopádne, nie sme akcionár. Ako dozorná rada máme strážiť záujmy akcionára a 

myslíme si, že pokiaľ akcionár má v niečom akcie, tak by asi rád videl čo najvyšší 

zisk. A pokiaľ budeme sledovať záujmy z tohto uhla pohľadu, tak nákup auta v tejto 

cene  naozaj nebude relevantný. Ja si nemyslím, že riaditeľ spoločnosti akciovej 

spoločnosti, ako je Cultus by mal mať nejaké extra reprezentatívne vozidlo, alebo že 

si to vyžaduje povaha jeho práce, jeho funkcie. Takže uvádzať tu , jak pán kolega 

uviedol, že porovnávame  teda toto SUV-čko s nejakým...ja neviem, Superbom atď?  
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Prečo neporovnávame napríklad s Citroenom C 3, napr.? Ja osobne neviem, že ... 

toto je presne tá otázka, ktorú ja mám, že z akého dôvodu bolo kúpené takéto 

vozidlo? Hej? Mňa......Mne osobne je to v zásade jedno, mne sa páčia autá, ale keďže 

máme sledovať záujmy akcionára, tak ja si myslím, že čím lacnejšie, ktoré splní takú 

funkciu, tak je dobré. Otázka je, akú funkciu má toto auto plniť? Takže takto by som 

položil otázku. Či neexistovalo lacnejšie vozidlo, ktoré by splnilo funkciu, ktorá je 

naňho kladená. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Hrapko 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som chcel obrátiť pozornosť k tomu Yossaria Plaza. Ja 

viem, že tam máme nájomné zmluvy, teda Cultus má nájomné zmluvy z Yossaria. 

Mňa by zaujímalo, čo v tých zmluvách je? Pretože podľa môjho názoru je tam určite 

napísané... nejaké ... nejaké  podmienky , za ktorých to ...si to prenajíma. A že to dá 

do nejakej doby do poriadku. Pretože – teraz to nemyslím ako výtku, len ... to ... to 

hovorím, že, to je smer, ktorým sa ešte nepozerali. A myslím si, že by sme sa mali, 

pretože on určite nespĺňa podmienky nájomných zmlúv. Čiže okrem toho, že mu 

vyrubujeme pokuty nájomné, ktoré on neplatí, tak sa domnievam, že by ste sa mali 

zamyslieť nad tým, že či ho nezažalovať za ... za porušenie nájomnej zmluvy a za 

poškodzovanie cudzieho majetku. Pretože tam sú ... my nemôžeme toto námestie 

užívať, on si neplní ani nájomné zmluvy, to námestie je rozbúrané. Čiže skúste si dať 

urobiť právnu analýzu, akým spôsobom... aj iným spôsobom, začať tlačiť na 

Yossaria Plaza,  aby sa tým začala zaoberať. Pretože to nie je normálne, aby to takto 

bolo. Ak je tam nejaká možnosť, tak chcem požiadať, aby ste zvážili možnosť naozaj 

zmluvnej pokuty buď zmluvnej pokuty, alebo... danie do poriadku, za jeho vlastné 

náklady, alebo nejaký súdny proces, ktorý by ho donútil, že jednoducho sa bude 

musieť tým zaoberať, pretože takýmto spôsobom – on ..má tam nájomné, ktoré 

neplatí, má exekúcie, môže sa na to vykašlať...Čiže chcem vás požiadať, aby ste sa 

nad tým zamysleli aj s právnikmi, či sú ešte ďalšie možnosti ako Yossariu finančným 

spôsobom nútiť,  aby napĺňala svoje záväzky, ktoré má voči Cultusu a tým aj voči 

mestskej časti. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Sloboda. 

  

p.  Sloboda: Ďakujem. Bola tu spomenutá darovacia zmluva. Priznám... hovorili ste, že je 

zverejnená ...v tom zozname, čo je na webe, darovaciu zmluvu som tam nikde 

nenašiel. Tak dúfam, že mi pomôžete, aby som to tam lepšie našiel. To je zároveň aj 

moja otázka. Spomínali ste tu aktualizácie. Tak rovno sa spýtam, kedy bude 

aktualizovaná stránka Cultusu, pretože naozaj, takýmto spôsobom zverejňované 

zmluvy - to v tom sa vyhľadávať určite nedá. A nie som si istý, či ste odpovedali na 

tú moju otázku, že čo sa týka či tých súm, že či to bolo spolu, alebo každé ... extra, 

čo sa týka hotovosti...   Ja som sa pýtal v mojej predchádzajúcej otázke, či ten rozdiel 

v prijatom nájomnom sa týka len rozdielu v prijatých peniazoch na účet, alebo to 

bolo aj na účet a v hotovosti. Keďže ste spomínali, že v minulosti boli prijímané 

nájomné v hotovosti. Že či aj dohromady to, čo bolo prijaté do pokladne, a to čo bolo 

prijaté na účet, je tiež ten rozdiel oproti tohtoročnému, resp. oproti posledným 

číslam. A to, čo ma zaujalo teda naozaj, tá darovacia zmluva.  Takže priznám, že 

neviem ... mohli by ste povedať, že ktorá... že s akým subjektom, aby sme si to 

jednoduchšie našli. A ďalšia vec je, neodpovedali ste ... Ako ...odpovedať systémom, 

že ostatní tak  obstarávali, ... na to auto, je také trošku divné. To keby takto robil 
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každý obstarávateľ, tak prídeme dosť ... o dosť veľa peňazí, takže by ste sa mohli 

naučiť obstarávať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec Patoprstý 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán starosta. Rozprávalo sa tu momentálne veľa o rôznych 

výtkach  na Cultus. Ja budem hovoriť teraz trošku opačne. Samozrejme, to s tým 

autom, to stým fotoaparátom sú závažné veci, ktoré nejako tieň podozrenia vrhajú. 

Ale je to otázka toho, ako sa to vysvetlí, ako sa to objasní. Ja by som chcel povedať z 

titulu toho, že ja pravidelne navštevujem všetky aktivity Cultusu, navštevoval som 

ich aj v minulosti, počas iného vedenia a kvalita ich podujatí  išla neporovnateľne 

hore. Svedčia o tom aj návštevnosti na tých podujatiach, kedy  či pred kulturákom, 

alebo v Parku A. Hlinku alebo na Štrkovci, tie hrady doslova praskajú vo švíkoch pri 

všetkých akciách. Čiže tak, ako sme ďakovali, či pánovi Lenárovi alebo dámam 

z príspevkových organizácií, ja by som chcel poďakovať nielen pani riaditeľke, ale aj 

celému Cultusu, lebo tí zamestnanci tie akcie väčšinou robia cez víkendy, robia ich 

po večeroch, čo je dosť veľká obeta. Že okrem toho, že celý týždeň sú v práci, tak 

ešte pracujú aj cez víkend. A robia to pre nás, robia tie akcie zadarmo a žiaľbohu 

musím smutne konštatovať, že keď sa takto pozerám z tohto stolíka teraz na kolegov 

poslancov, tak skoro nikoho z vás na tých akciách nestretávam. Čo ma veľmi mrzí. 

Lebo tie akcie sú naozaj na úrovni, sú veľmi dobré, či pre deti, či pre starších, či pre 

iných ľudí. Takže trošku možno by sme mohli vyskúšať na tie akcie chodiť, pozrieť 

sa na to a potom hodnotiť. Samozrejme, nemá to nič spoločné s tými – ja nechcem 

teraz  bagetelizovať tu vec, ktorá sa tu deje, iba som chcel trošku inak povedať, že aj 

takýto môže byť na to pohľad. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem takže som rád, že sme sa zrovna v nedeľu videli na jednej z tých akcií. 

Druhá vec je, že ... čo sa týka toho, že to robia večer, cez víkendy atď. Áno, to je vec 

Cultusu, robia večer a cez víkendy. Sú za to platení. Takže nevidím na to dôvod za to 

ešte extra niekoho chváliť. Druhá vec je, navyše, tí čo sú tam teraz noví, vedia, do 

čoho idú. Vedia hádam, o čom je kultúra, a ... čo znamenajú aktivity kultúrneho 

domu. Takže áno. A čo sa týka toho vysvetleniu k tomu autu, tak nám to bolo 

vysvetlené. Proste, tak obstarávajú všetci ostatní ostatní. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Tomášková. 

  

p. Tomášková: Ďakujem za vstup pána kolegu Patroprstého, pretože tu je ... naozaj... ten... 

problém. A čo je mi ľúto, že nastala táto situácia. Ja som to pani riaditeľke povedala 

aj na finančnej komisii, keď predkladala materiál o hospodárení. Pozrime sa, čo je 

zadané – na čo máme Cultus. Cultus je organizácia, akciová spoločnosť, ktorej sme 

výhradným akcionárom, ktorá má nami zaplatené peniaze, dotácie, organizovať pre 

obyvateľov mestskej časti kultúrne podujatia a spravovať v prospech mestskej časti 

jej zverený majetok. Takto Cultus poznám dlhé roky. Môžeme viesť polemiku, jedno 

podujatie je vydarené viac, jedno menej. Ja si nemyslím, že v minulosti sme mali 

nevydarené podujatia. Ja som sa ich zúčastňovala veľmi často - Rybacie slávnosti, 

...a neviem – hody, boli vždycky plné. Ale nemyslím si, že týmto rokom sa iba 

zázračne začínajú napĺňať. To by som oponovala. Ale preto tých ľudí berieme. Preto 

ich vyberáme aby skvalitňovali ďalšiu prácu. Tzn. že ak niečo sa dá prilepšiť, tak sa 
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má prilepšiť. A o to mi je ľúto, že tuná sa uchádza to, čo je ten problém. Ja 

nenamietam kúpu tých dvoch áut, ale namietam spôsob, že nebol schválený 

obchodný plán dozornou radou. Keby by to bolo predložené  a v rámci obchodného 

plánu, tak by sa možno niekto pozastavil. Kúpili sa dve autá.  Jedna dodávka, jedno 

toto - možno by už vtedy vznikla. Treba – ušetríme.  Ak ušetríme  peniaze,  tie 

peniaze majú ísť na prospech zveľaďovania majetku mestskej časti, kultúrnych... , 

zariadení kultúrnych...  Veď nám tam odpadávajú kohútiky... neviem, čo všetko. 

Toto je princíp. Nie je princíp sa hádať, či sa kupuje auto, ale či nakladáme 

hospodárne s finančnými prostriedkami. Ak vieme kúpiť potrebné autá pre Cultus, 

kúpme ich. Ale ak vieme kúpiť lacnejšie, kúpme lacnejšie, aby sme vedeli opraviť 

pokazené šatne, zanedbanú inštaláciu, nevymaľované miestnosti. Toto je princíp. A 

druhá vec, čo sa týka toho fotoaparátu. Toto má tiež veľmi mrzí. Ja nespochybňujem, 

že máte dobrý zámer, aby sme mali sme mali zmapované kultúrne podujatia. Boli aj 

v minulosti. Však boli zverejnené fotky. Ak potrebujete takto riešiť, tak sa uchádzam 

o profesionalitu. Máte zmluvu na bezodplatné užívanie - máte, je zverejnená – je. Čo 

je v nej – nič! Bezodplatne fotoaparát za 4.000 EUR ide jednej osobe na dobu 

neurčitú. Rozsah práce - v akom sa má odovzdať, v digitálnej podobe, v papierovej 

podobe, vo všetkom, ja sa uchádzam o to aby ste postupovali profesionálne, aby 

nevznikali potom takéto námietky. Toto tam nie. Potom vznikajú takéto otázky.  

Teraz deklarujete, že hocikto tam môže prísť a prísť fotiť. Tak prídem za tým daným 

kolegom, daj, idem fotiť toto podujatie ja –. To čo sú toto za profesionálne výstupy? 

Takto to proste ... Toto ... namietame. Je taký spôsob - neviete si zabezpečiť lacnejšie 

fotenie? Vymysleli ste taký spôsobom - uchádzam sa o profesionalitu. Taká zmluva, 

čo je zverejnená na webe , za bezodplatné užívanie bez určenia účelu - 0, v akom 

rozsahu bude materiál odovzdávať , v akom formáte – nič. Toto treba napraviť. 

Potom nebudú vznikať pochybnosti. Myslím si, že toto celé naozaj... a keby ste toto 

celé prejednávali na dozornej rade alebo s akcionárom, tak sa vyhneme takýmto 

veciam. Sme postavení k takémuto niečomu. Tak poprosím, aby sa toto napravilo. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Turlík.  

 

p. Turlík: Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že kde sa robí, ... kde sa robí ... že sa 

môžu urobiť aj chyby. Na jednej strane som veľmi rád, keď som si pozeral rozbor 

hospodárenia , tak aj tie akcie ktoré sa realizujú , pani riaditeľka vyčíslila ...aj 

úspory, ktoré tam boli zrealizované, čiže myslím si, že je tu tiež veľmi dobrý proces, 

ktorý je naštartovaný. A ako sme počuli, aj RŠK atď. aj v Cultuse, som rád že boli 

prehodnotené zmluvy, prepočítané nájomné atď., atď. Takže to je na jednej strane. 

Na druhej strane ma zarazilo, čo hovoril pán Jusko, že dozorný orgán ... že nejaké 

komunikačných chyby , alebo  ... alebo nejaké ťažkosti... Verím tomu, že sa to v 

priebehu najbližšej doby vyrieši. Ale z mojej strany, ako poslanca, ktorý nie som ani 

v dozornej rade, nie som ani členom komisie finančnej, resp. školskej komisie, kde 

sa tieto rozbory prejednávali, tak som nemal pocit, nejaký negatívny, práve naopak. 

Prečítajúc si dané rozbory, som bol veľmi pozitívne naladený. A som úplne 

prekvapený práve z tejto diskusie, ktorá tu vzniká, pretože ... pretože boli tu - áno je 

tu 22.000 EUR a 4.000 EUR ... nejaké ...nejaký výdavok, ktorý myslím si že nebol 

asi predpokladám od pani riaditeľky,  aj ... ako tu nám vysvetľuje, nebolo zámerom 

nejakým spôsobom niečo zahmlievať, niečo negatívne urobiť a  neefektívne použiť 

prostriedky mestskej časti. Na druhej strane si myslím, že asi si pani riaditeľka 

zoberie tieto pripomienky  pléna k srdcu , aj čo sa týka napr. toho tá zmluva sa 
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opraví alebo nejakým spôsobom sa doplní. Ale nevidím nejaký závažný problém z 

pohľadu toho, aby sme Cultus takisto nebrali, ako - že je na ceste, ktorá je, myslím 

že, pozitívna a robí pre Ružinovčanov čo treba. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Adamec. 

 

p. Adamec: Ďakujem veľmi pekne. Ja len veľmi kratučko by som nadviazal na pána kolegu 

Hrapka. Netýka sa to Cultusu, len odchádzam, tak len veľmi krátko. Nabádam 

k tomu, aby sa rozšírila téma Yozariasa Plazza, na budúce zastupiteľstvo, naozaj o 

rozsiahlu diskusiu, pretože - pán Líška sa volá? - nám zohyzďuje Pošeň,  Ružinov už 

dosť dlho. Al Caponeho chytili v podstate za nedoplatky na daniach, Černáka 

v podstate za to, že sa predbiehal na svahu, na vleku. Niečo sa musí na toho pána 

Líšku, kristepane, nájsť. Jednak sa tam dá vojsť, my sme tam so synom vošli , ešte 

v kampani, čiže ktorékoľvek decko napr.  môže na tú stavbu dôjsť, vyliezť hore, 

môže spadnúť, bezdomovci tam bývajú, tzn. hygiena... To znamená niečo... proste 

toho človeka treba naháňať, treba ho perzekuovať, pokutovať, exekuovať, 

akýmkoľvek spôsobom ho  treba donútiť aby sa o to ... vyvlastniť to. Ďakujem veľmi 

pekne, so všetkými sa lúčim.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Minulý týždeň som podpisoval zasa maximálnu výšku 

pokuty 6.638 EUR myslím, že to bolo.... Nasleduje pán poslanec Jusko 

 

p. Jusko: Chcem ešte vrátiť k diskusii. Veď nikto nespochybňuje toho, čo robí obsahovú 

stránku Cultusu. Tú my nehodnotíme. Tu zazneli názory členov dozornej rady, 

ktorým ste vy, poslanci, dali dôveru aby vás zastupovali, aby vás informovali. A keď 

nemáme tie  informácie, nemáte ich ani vy. O tom tu celý čas hovoríme. A táto 

komunikácia, vy viete, od začiatku nie je dobrá. Čiže meňme to. Vy ... vrátim sa ešte 

k tomu, čo ste tu písali v tom zadaní. Napr. že päťmiestne vozidlo... hovorím o 

obstarávaní toho auta, päťmiestne vozidlo, 600 l priestoru ...viac než 600 l. To vaše 

auto má 550 l. Takže ja sa pýtam, aby ... aj prosím, aby niekto sa pozrel na toto 

verejné obstarávanie. To čo tu hovoril kolega, pán poslanec Sloboda, asi ste 

opisovali verejnú súťaž na autá vo Vysokých Tatrách. Tak sa nečudujem, že tam 

terénne autá sú asi dosť potrebné. Takže sa dajme do bratislavským pomerov 

a skutočne sa na to pozrime. Keby ste nám dali analýzu, dozornej rady, že koľko 

stoja autá a aká je možnosť cenová a aký je stav v iných mestských častiach, tak by 

som vás tu teraz obhajoval. Čiže to je tvrdenie - vy tvrdíte, že v iných mestských 

častiach je to tak. Môžem vám veriť a nemusím. To takto sa v obchode a v 

obchodnej spoločnosti ako akciovka nerokuje, nejedná a nedávajú sa takéto fakty. 

Nás sa ľudia pýtajú. A pýtajú sa- vedeli ste o tom? A ja im odpovedám - nevedel 

som o tom. Som člen dozornej rady a vyzeráme na smiech. Načo sme potom 

členovia dozornej rady? To hádam bude ešte diskusia aj to, že či akciové spoločnosti 

zriaďované mestskou časťou, či dozorné rady sú neni čiste na smiech. Na smiech! 

Lebo my keď na niečo upozorníme, tak sa nič nedeje. Alebo keď žiadame niečo 

odvolanie, tak hlavný akcionár, starosta, to nepodpíše. Hej? Takže my zostaneme tej 

istej podobe ako sme boli. Buď zastupujeme nás všetkých, poslancov a dali ste nám 

tu dôveru a chceme vás dobre zastupovať, alebo to budeme robiť naoko, tak to nemá 

vôbec zmysel Ešte som sa chcel spýtať dve veci. Na reklamy, čo máte na plotoch -  

koľko za to vyberáte a toto sa v interpelácií budem pýtať. Autoumyváreň tam máte 

pri Retre. Chcem sa spýtať, koľko platia zato? Potom dali ste návrh - sociálne 

zmluvy. Aké... kritéria hodnotíte... sociálne... Čo je to sociálna zmluva na prenájom? 
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p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja sa chcem vrátiť k tomu Yossarii. Má pravdu Igor ... má 

pravdu v tom, že – jednoducho, predstavme si, že by sme boli súkromná spoločnosť - 

mestská časť.  No, mali by sme akcionárov, ktorých... ktorým ... by sme spravovali 

peniaze. A my to budeme spravovať tak, že jednoducho tam necháme niekoho ... že 

si ... na našich pozemkoch urobí dieru, nechá to tak... a  ... my niečo urobíme, a ...mu 

budeme za to ... dávať, čo má zaplatiť  na exekúciu...alebo budeme dávať pokutu, 

ako mestská časť za... to, že nejakým spôsobom si neplní svoje povinnosti zo 

zákona. Ako, skúsme sa naozaj zamyslieť nad tým, čo s tým urobiť po právnej 

stránke. Určite musia existovať nástroje, ktoré donútia nájomcu, aby si plnil svoje 

úlohy. A pokiaľ to neplní, tak musia existovať nástroje na to, aby som ho donútil k 

tomu, že to dá buď do poriadku, alebo nejakým spôsobom. Ja viem, že to nie je 

jednoduché, ale nie som si celkom istý, či sme sa nad tým nejako zamýšľali, a že či 

je ... existuje nejaká právna analýza na to, ako to urobiť. Takže vyzývam teraz aj 

Cultus, ale aj pána starostu, aby sme ...aby sa to naozaj začalo ešte intenzívnejšie 

riešiť, lebo mám taký dojem, že to spí. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Lazík  

 

p. Lazík: Ďakujem pekne. Ja by som netradične k tomu samotnému materiálu, bol by som 

rád, aby spoločnosť ...alebo teda v uznesení  ... je to súčasťou uznesenia alebo toho 

materiálu, určite tam čítam – že Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za 

rok 2015 v sume 68.012 - na skvalitnenie kultúrnych služieb. Ja som bol rád, aby 

tento hospodársky výsledok za rok 2015 bol vysporiadaný tak, ako navrhovala 

dozorná rada. Teda primárne na úhradu strát z minulých období a potom na 

rozdelenie a skvalitnenie poprípade, ak akcionár nemá požiadavku, na vyplatenie 

dividendy.. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Prihlásil sa mestský poslanec pán Buocik 

 

p. Buocik, poslanec mesta: Ďakujem pekne pán starosta. Dámy a páni, pri tejto téme, ktorá 

zaznela ohľadom Cultusu a jeho auta, ja neviem, či to tu zaznelo, lebo nebol som tu 

od začiatku tej diskusie, ale určite veľmi dobre viete, že mestská časť financuje chod 

Cultusu zhruba miliónom EUR ročne. Súčasne Cultus hospodári s majetkom 

mestskej časti, tie štyri kultúrne domy  - Dom kultúry Ružinov, Na nivách, Na 

trávnikoch a Prievoze sú takisto majetkom mestskej časti a Cultus ich prevádzkuje 

tým spôsobom, že teda ten majetok prenajíma a hospodári s majetkom mestskej 

časti. Preto ja musím povedať, že ta kúpa toho auta za 27 000 EUR a zámerne 

hovorím o 27.000 EUR lebo ten, kto účtuje Cultus dobre vie, že tam sa DPH 

neodpočítava v plnom rozsahu. Tzn. že to auto nás stálo - Cultus naozaj nad 

27.000 EUR . A ja musím teda povedať, že nerozumiem, ako sa takéto veci môžu 

stávať. Lebo mestská časť, vy narážate na milión problémov, kde sa objaví, že 

mestská časť nemá peniaze na to, nemá peniaze na to, už tu padlo, že kultúrne domy 

vyzerajú tak, ako vyzerajú, tam sa kopec veci lepí... A jednoducho, ja keď si 

predstavím, že si kúpi vedenie tejto spoločnosti si kúpi auto v hodnote 27.000 EUR, 

väčšina... väčšina obyvateľov v tejto krajine si nikdy auto za 27.000 EUR nekúpi. 

Ako môže byť normálne, že obecná firma, ktorá funguje z obecných peňazí, 

hospodári s obecným majetkom, si kúpi niečo, čo je nad priemerom tejto krajiny. Ak 
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by som tu narátal poslancov, tak možno tretina z vás má auto, ktoré je drahšie ako 

27.000 EUR. Moje auto toľko nestálo. A ja sa proste pýtam, že ako je toto možné? 

Aby sme sa tomu vyhli do budúcna, pretože v tomto konkrétnom prípade, bohužiaľ, 

to mlieko je už rozliate, zvážte, či si nenavrhnete limit na nákup takýchto áut? To sa 

týka mestskej časti. Mestská časť bude zanedlho takisto obstarávať autá, referentské 

autá, ktoré sú na mestskej časti ... sú úplne v dezolátnom stave. Možno bude niečo 

obstarávať VPS-ka, možno bude niečo obstarávať Televízia Ružinov. Ak si Televízia 

Ružinov kúpi .... pozerám sa na pána konateľa... ak si kúpi Mercedes za 

50.000 EUR, tak povieme, že Televízia Ružinov super vysiela? To nie je normálne. 

Väčšina ľudí v tejto krajine si také auto nekúpi. A mne teda nedá, ale musím sa 

opýtať pána starostu, keďže pán starosta reprezentuje jediného akcionára v  a. s. 

Cultus, čo si myslí jediný akcionár o kúpe auta za 27.000 EUR? Ďakujem pekne. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Pani riaditeľka vyargumentovala, myslím, že to 

potvrdil aj pán zástupca, čo sa týka toho auta, nekúpila najdrahšie auto na trhu. 

Kúpila auto ktoré, ako povedal pán zástupca, je normálnym, bežným autom. Viete, ja 

som od ...v podstate roku 82 pôsobím v štátnej a verejnej službe. Teraz zas som sa 

vrátil do štátnej služby. Mňa vždycky iritovalo, že pracovníci takýchto  inštitúcii 

pracujú s nástrojmi, s ktorými bežná akciová spoločnosť,  alebo podnikateľský 

subjekt nemôže pracovať, pretože sú to zastaralé prístroje. Keď sa zmôže taká 

spoločnosť ako je Cultus na kúpu auta, ktoré vyzerá teda slušne – napriek tomu že to  

stálo to, čo stálo, neviem či to je taká... mne sa nechce veriť, že by išlo len o to, že 

nedoprajeme tomu Cultusu slušné auto. Ja si myslím, že je to len nejaká chudoba... 

chudoba premýšľania o dosahoch. Keby ste boli na sobotňajšom podujatí na 

hlavnom námestí v Bratislave, ktorú organizovala táto inštitúcia, tak by ste sa 

potešili tým, akým spôsobom dokázala táto inštitúcia prezentovať starostlivosť o 

mládež, ktorá má možnosť v Cultuse vykonávať... kultúrnu činnosť, záujmovú 

umeleckú činnosť. To sú ... hodnoty ďaleko vyššie, ako nejakých potentovaných 

27.000 (korún.). Ja to poviem aj na rovinu. Ten fotoaparát bol kúpený a používam ho 

ja. - Ako predseda komisie som požiadal vtedajšieho pána prednostu, či by nebola 

možnosť zakúpiť pre tieto účely foťák, taký slušný, aby sa s ním dalo fotiť aj 

pohľady na Ružinov, aby boli dostatočne drobropisné. Ja som tento foťák po polroku 

získal. Dostal. Bolo to na prekvapenie práve vtedy, keď to som bol odvolaný z 

funkcie predsedu tejto komisie, ale naďalej fotografujem Mestskú časť Ružinov a to 

čo ../  ešte pár sekúnd /  a to, čo hovorila pani riaditeľka, že ten kto ten foťák má, 

fotografuje podujatia. Ja na tieto podujatia, ako mi to len čas umožní, vždycky 

prídem a vždycky posielam v dostatočnej kvalite ... ako fotograf, ktorý to robí už od 

70. rokov. Takže pokiaľ máte námietky voči tej fotografickej dokumentácii, 

povedzte, že je zlá a ja vám ten foťák hneď vrátim. A keď je tu taká vôľa, aby som 

ten foťák nemal, tak vám ho donesiem zajtra do Cultusu. Ďakujem.. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. nasleduje pán poslanec Ferák. 

 

p. Ferák: Ďakujem pekne. Patrik, vidieť, že si trošku zaujatý, pretože si používateľ toho 

fotoaparátu, takže by som to bral tak, že túto výpoveď neberme do protokolu z titulu 

zaujatosti. Tu nejde o to, či firma robí dobre, alebo nerobí dobre. Ide o to, či 

hospodári ekonomicky alebo nehospodári ekonomicky. Ja stále tvrdím, že Slovensko 

je chudobná krajina. My žijeme naozaj v chudobnej krajine. Pretože priemerná mzda 
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aká tu je a kúpna sila je  katastrofálna.  A keď v takejto krajine si niekto, kto je 

závislý, viacmenej, z verejných prostriedkov si dovolí kúpiť niečo drahšie, nie zo 

svojich vlastných peňazí, ale z peňazí, ktoré práve získava z týchto kvázi verejných 

zdrojov, pretože gro klientov ... alebo teda podujatí financuje práve mestská časť, tak 

sa automaticky dostáva pod nejaký kritický drobnohľad verejnosti. A toto je to, o 

čom to je. Preto som sa pýtal pani riaditeľky - Ja nenamietam, keď máme starý 

vozový park v Cultuse treba nakúpiť nové autá. Otázka je, ako hospodárne a ako 

ekonomicky to urobíme keďže nie sme úplne tak celkom tá košerná obchodná 

spoločnosť, jak  všetky ostatné, ktoré nevzniknú tak, že  ich založí ako jediný 

akcionár mestská časť. Takže o toto tu ide. Nie a ja ...nechcem zachádzať do toho, či 

naozaj digitálny fotoaparát za 4.000 EUR je absolútne tým najvhodnejším a zase  

ekonomickým prostriedkom na dokumentácii podujatí. Pretože nám je všetkým nad 

slnkom jasné, že tu ..nejde o tú dokumentáciu podujatí. To je len taká pridružená 

výroba, ktorá by sa dala určite zvládnuť aj nejakou G11 alebo  nejakým 

...polokompaktom. Takže všetko je to otázka ekonomiky. Takže keď si tu budeme 

teraz odpovedať na otázky, že či to bolo ekonomické, či to bolo potrebné, no tak si 

povedzme - asi nie. Lebo ja si myslím, že nad slnko jasné to je , tak ako to je nad 

slnko jasné,  keď Kaliňák povie, že 12 000 000 tam niekto v svete niekto kešu bežne 

nosí, tak to je naozaj taká urážka každého do tváre, pretože je to jasné že to tak 

nebolo. Hej?  A keď bude hovoriť, že podnikateľ Bašternák, čo je vagabundom 

mafián, tzv. Malý Laco, ktorého pozná celá Bratislava, sa bude teraz tváriť, že však 

to možno on je, možno že sa preukáže... To sú také istej urážky. Takže, povedzme si 

na rovinu -  Foťák nebol kúpený na dokumentáciu, auto tiež nebolo kúpené, tak, že 

by sa zohľadňovali ekonomické kritériá. Lebo to sú veci, ktoré sú nad slnko jasné. 

Už jak sa s tým vyrovnáme, či si povieme, že to bolo v poriadku, keď akcionár 

povie, že to bolo OK, tak to bolo OK. Ale hovorme veci na rovinu, tak jak sú. A nie 

že si tu budeme teraz ... Lebo to je to strata nášho času, keď si tu budeme hodinu 

nejaké lži alebo nejaké polopravdy hádzať do tváre. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Šimončičová 

  

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja neviem čo mám povedať. Mne je normálne hanba z 

tohoto, že tuto sa dozvedáme, že tu je jeden predseda... tak zato že je predseda, tak 

dostane zadarmo foťák. Tam druhý .... Akože... Čo sa podozvedáme? Kto všetko má 

na čo nárok? A čo si nárokoval...a dostal. Ja som podpredsedníčka, mne čo dáte? Tak 

sa mám opýtať? Viete, je to trápne, trápne... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Alscher. Pán poslanec Sloboda, ty si už 

vyčerpal faktické, prihlás sa riadnou, ak môžeš. 

 

p. Alscher: Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja si myslím... viac teda nemám čo moc dopovedať, 

lebo Martin Ferák ma celkom pekne predbehol. A pani riaditeľka, naozaj, aj zo 

strany dozornej rady, nebolo vám vytýkané, či to bolo také alebo onaké auto. Bola 

vám vytýkaná forma. Pán profesor Jusko to presne pomenoval. Pokiaľ bude 

komunikácia z vašej strany s nami otvorená, my sa veľmi radi za vaše rozhodnutia 

postavíme, radi vás v tom podporíme. Len si myslím, že naozaj je už najvyšší čas 

zmeniť štýl a formu komunikácie, čo sa týka v - 1. rade dozornej rady a možno aj čo 

sa týka za akcionára, a čo sa týka zastupiteľstva, ako takého. Pán poslanec Guldan, 

takisto nikto z nás nemá problém s tým, že máš ... máte ten náš fotoaparát vy, ale tak 

isto namietam to, čo povedala pani poslankyňa Tomáškova. To je tá forma, tá 
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zmluva, ktorá mala jasne pomenovať na čo, ako pravidelne, v akej kvalite, akou 

formou. Takže toto je takisto výtka do budúcna, že by ste mohli tento moment 

napraviť. Jediné, čo by som chcel ešte doplniť, túto s poslancom Slobodom, sme 

pozerali a hľadali sme teda tú darovaciu zmluvu, o ktorej ste hovorili. Našli sme 

jedinú darovaciu zmluvu, ktorá hovorí o sume 3.000 EUR. Fotoaparát bol ale 

zakúpený za 4.500 EUR. To znamená, že mňa by predsa len zaujímalo, prečo keď je 

darovacia zmluva na 3.000, nebol zakúpený... fotoaparát v takej hodnote  a musel 

byť zakúpený za hodnotu 4.500 . Lebo osobne mne príde toto ako veľký luxus. 

Možno to auto za 27.000 není až taký luxus ako fotoaparát za 4.500. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem.  Pani poslankyňa Štasselová.  

 

p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja som teda v úplnom šoku... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Vymeníme mikrofón... 

  

p. Štasselová: .../Áno, ďakujem pekne,/ ...Tak  ja som naozaj v šoku, že jeden z nás, 

poslancov, nás sa verejne prihlási k tomu, že používa fotoaparát organizácie, ktorá je 

súčasťou mestskej časti. Ja by som navrhla, aby sme si urobili zoznam, kto čo 

potrebuje.... A možno - ja som profesionálny fundraiser , skúsime fundrasingovať na 

to, čo potrebujeme peniaze, budeme to používať. Naozaj, akože, toto je vrchol! 

Ďakujem . 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Ja som tiež fascinovaný tým, že za ... teda obyvateľov volebného obvodu Nivy, 

zastupuje poslanec, ktorý nebýva v Ružinove. Ja som nastúpil v roku 2006 za 

poslanca, keď sa starosta, nie starosta ... poslanec Bašťovanský presťahoval 

z Ružinova, tým pádom stratil mandát. Ale tejto spoločnosti nevadí ... alebo tomuto 

zastupiteľstvu nevadí, že tu zastupujú obyvateľov ľudia, ktorí tu nebývajú, ale vadí 

keď ja používam pracovný nástroj Spoločenského domu Cultus. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie... Pán poslanec, ak môžeš 

riadnou Končím diskusiu.. Pán poslanec Vojtašovič.. 

 

p. Vojtašovič: Ďakujem. /Počujeme sa? dobre?/ Ďakujem za slovo. Vzhľadom na tú 

situáciu, ktorú tu vznikla, tak, ak som správne čítal materiály, tak pán hlavný 

kontrolór zaradil kontrolu hospodárenia akciovej spoločnosti Cultus do zamerania 

kontrolnej činnosti na druhý polrok. Ja by som sa ho len  chcel opýtať, či by nezvážil 

prehodiť z bodov číslo 1. s bodom 2. Čiže tú kontrolu grantov prehodiť s kontrolou 

hospodárenia akciovej spoločnosti. Pretože, pokiaľ viem, tak tie zmluvy o grantoch 

nie sú ešte podpísané, tak  neviem, čo bude pán kontrolór kontrolovať. Možno by 

bolo lepšie toto skontrolovať prv a granty ako druhé. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pani poslankyňa Reinerová.  

 

p. Reinerová: Ja by som sa chcela pani riaditeľky spýtať- bod znie síce Informácia 

o hospodárení spoločnosti, ale týka sa toho, prečo sa niektoré akcie, ktoré majú 

dlhodobú tradíciu nazývajú 1. ročník ...alebo 0. ročník? 
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p. Kozáková,  riaditeľka Cultus Ružinov :  Neviem... ktorá? Buďte konkrétna. 

 

p. Reinerová: Akákoľvek akcia, ktorá má dlhodobú tradíciu. Žiadna tu taká nie je... 

 

p. Kozáková,  riaditeľka Cultus Ružinov: Buďte konkrétna.. musíte byť ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie je tu diskusia, pani riaditeľka. 

 

p. Reinerová: Dobre. Rybárske slávnosti, napríklad. Ale  predpokladám, že vy viete. Ja by 

som pani riaditeľke chcela trošičku, keď je príležitosť, vstúpiť aj do svedomia, 

pretože dostávajú sa mi do uší informácie od zamestnancov, nebudem nikoho 

menovať, že tam panuje atmosféra hrôzy a strachu. A majú isté výhrady voči 

komunikácii, ktorá vôbec nefunguje z vašej strany. Nebudem nikoho menovať. 

Komunikujete so zamestnancami čiste elektronicky. Pokladám to za čisto 

neprofesionálne a predpokladám, že sa dožijete veku, trebárs môjho a bude sa k vám 

takto správať vaša nadriadená. Neviem, ako sa k tomu postavíte neskôr. Ďakujem. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Keďže nikto sa nehlási do diskusie, končím diskusiu.. a 

poprosím pani riaditeľku odpovedať na otázky, ktoré boli. 

 

p. Kozáková,  riaditeľka Cultus Ružinov : Takže pani poslankyňa, začnem teda od konca 

vami, ak dovolíte. Čo sa týka zamestnancov Cultusu, ja ... si nemyslím, že máte 

pravdu. Ja tam pracujem, ja som tam. Som vždy veľmi slušná a úctivá, vzhľadom 

k veku našich zamestnancov, vzhľadom na to, či je to žena alebo muž. To znamená, 

že keď komunikujem mailovo, tak je to možno preto, pretože keď niekomu niečo 

poviete 5× a nerešpektuje to, tak to chcete mať aj na papieri. Alebo z druhého 

dôvodu, pokiaľ kolegyne odchádzajú o pol 4. z práce a ja som tam o ôsmej alebo 

deviatej, tak bohužiaľ im nemôžem dať inak vedieť. A potrebujem to urobiť v tom 

momente, ako som to urobila. Ja si vôbec nemyslím, že by tam panovala takáto 

atmosféra. Práve naopak. Pretože pre mňa je naozaj veľmi dôležité sa správať k 

ľuďom slušne. Ale sú určité mantinely a určité veci, kedy musí aj tá 2. strana 

rešpektovať - to ja viem - niektorí majú problém s tým, že som mladšia, že som žena. 

V poriadku to ja akceptujem. Môže to byť, nemusí to byť. To ja sa na to zlou optikou 

pozerám. Ale, samozrejme, stojím si za tým, že ku všetkým ľuďom sa správam 

slušne, naozaj veľmi slušne. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh 

uznesenia k bodu číslo 7. 

  

p. Patoprstý: Ďakujem. Keďže sme žiadny pozmeňujúci návrh nedostali, tak uznesenie 

znie: Miestne zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje Informáciu 

o hospodárení a činnosti Cultusu Ružinov, a. s. za rok 2015. Pán starosta dajte teda 

hlasovať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Sú k návrhu uznesenia nejaké pripomienky? Nie sú. Pripravme sa 

na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 8 poslancov, 3 boli proti, 7 sa zdržali, 2 nehlasovali. Uznesenie 

nebolo schválené. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka. 
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 hlasovanie č. 10. 

           za: 8 , proti: 3, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 2 

  -  materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 

 

 

 

Bod č. 8 

Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2015 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 8 Informácia o hospodárení spoločnosti 

TVR a RE,  s.r.o. za rok 2015. Poprosím konateľa, pána poslanca Alschera, aby 

uviedol materiál. 

 

p. Alscher: Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo, pán starosta. Rozbor, ako taký, bol 

prerokovaný v príslušných komisiách a to v 1. rade  v komisii finančnej, ďalej v 

komisii územného plánovania, životného prostredia a dopravy a v komisii školstva 

kultúry a športu. Zároveň bol prerokovaný na miestnej rade. Čo sa týka materiálu, ja 

by som dovolil si len doplniť takú informáciu, hoci teda výsledok hospodárenia je 

negatívny, teda je to strata v určitej výške, ktorá je, však nižšia ako výška odpisov. 

Tzn. že EBIDDA spoločnosti je pozitívna, čo je pre mňa, ako konateľa organizácie... 

zriadeného mestskou časťou za určitým účelom, pozitívny aspekt. ...Spoločnosť 

nevytvára žiadne záväzky po lehote splatnosti, je veľa dobrej finančnej kondícii a 

predpoklady na rok 2016 sú veľmi pozitívne, vzhľadom k tomu ako píšem teda danej 

správy, že sa nám podarilo vziať v roku 2016 a získať navyše externé zdroje výrobou 

televízneho programu pre magistrát hlavného mesta a pre vyšší územný celok, teda 

pre Bratislavský samosprávny kraj, čo nám vlastne doumožnilo získať nejakú dobrú 

finančnú kondíciu. Nech sa páči, priestor na vaše otázky. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ja by som chcel len poďakovať, lebo už v podstate aj za Igora Adamca, ešte 

keď robil riaditeľa  , aj túto za ... za  zastupovania pána Buocika som sa snažil, aby 

televízia mala viacej zmlúv s poskytovateľmi signálu. Chvalabohu, tento krát sa to 

už podarilo. Máme stopercentné pokrytie všetkých poskytovateľov. Takže som rád, 

pretože ľudia ma dosť často... s tým sa na mňa obracali, aby... aby sa to zabezpečilo. 

Takže som rád, konečne,  že sa teda podarilo. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ja sa chcem spýtať len 2 veci. Bolo to aj tej záverečnej správe  ...a to ma zaujalo 

zaujalo. Že tam je dosiahnutý výsledok hospodárenia... hospodárenia , v tej kolónke, 

-22.424. Tento prepad bol spôsobený čím? A ... vlastne vy ste tie peniaze... akoby si  

zobrali od miestneho úradu, z toho rozpočtu. Čiže, na čo ste ich použili?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Alscher. :  / ..prepadli sa asi/...  Financovanie, alebo fungovanie spoločnosti ako takej je 

nastavené dvojúrovňovo. 1 úroveň je dotácia z mestskej časti, ktorá hovorí o tom, že 

táto dotácia má byť použitá na výrobu, teda, televízneho programu a na vydávanie 
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časopisu Ružinovského echa. Táto dotácia bola zúčtovaná v roku 2016, pričom 

všetky položky boli vyúčtované riadne, tzn. že dotáciu sme minuli, a... ako si ju 

dostali. Druhá, to  je podnikateľská činnosť. Ten prepad bol spôsobený 

predovšetkým práve poklesom príjmov z podnikateľskej činnosti, keďže ako isto 

viete, v roku 2014 boli komunálne voľby a ... počas komunálnych volieb je veľmi 

vysoký dopyt, najmä teda zo strany nás, ako poslancova, kandidátov na poslancov na 

inzerciu práve v Ružinovskom echu. Tzn. že ten pozitívny hospodársky výsledok v 

roku 2014, bol skreslený práve tým, že bol vyšší nárast inzerentov v Ružinovskom 

echu. Ale toto nebol jediný dôvod, prečo bol pokles, čo sa týka, čo sa týka 

hospodárenia spoločnosti. Odzrkadlilo sa na tom aj určitý nárast mzdových 

prostriedkov. To ste si  asi všimli, keďže sme v pozícii boli, že sme museli prijať 

postup jedného človeka na produkciu, keďže už v tej dobe sme boli v rokovaní s 

magistrátom a predpokladali sme podpis zmluvy k decembru. Nakoniec sa to stalo  k 

januáru, tzn. človeka sme prijímali niekedy v októbri. A tak isto je tam nárast o 

úprava mzdy riaditeľa, ktorý tam bol, myslím do marca, evidovaný ako na 

spoločnosť. A od marca bol potom riadnym kmeňovým zamestnancom televízie. Tak 

že toto sú 2 také položky, ktoré... v ktorých uvidíte aj rozdiel, keď si porovnáte s 

rokom 2014.   

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová : Ďakujem ... pekne. Pán Alscher, podpísali  ste zmluvu s magistrátom  

alebo s hlavným mestom? Lebo ak s magistrátom, to by mohlo byť aj nejaké 

vysielanie pre pracovníkov magistrátu, alebo to je pre celú Bratislavu?  Tak prosím 

vás pekne, ... tak s hlavným mestom, hej?  Ďakujem pekne.  

 

p. Alscher:  Ja sa ospravedlňujem ... .... ja sa  ospravedlňujem, je to zmluva s hlavným 

mestom.  Ale boli sme ju podpísať na magistráte. Takže preto. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Faktická pán poslanec Jusko. Nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ja mám ešte jednu faktickú ... poznámku. A nielen k vám ale potom aj k inej 

spoločnosti.  Vy tam uvádzate výšku vlastného imania k 31. 12. 2015  -10.496 EUR. 

A nie je to v rozpore so zákonom? 

 

p. Alscher: To si  musím pozrieť.... lebo nemám vedomosť o tom, že by sme mali ... 

 

p. Jusko: To bolo v tom záverečnom účte. Tam som to videl.  

 

p. Alscher: ...Pán poslanec, to bude asi chyba ... Ešte sa pozriem... / Viem, viem ...ja to 

pozriem túto ../  Nemám vedomosť o tom, že by sme mali záporné vlastné imanie.  

To znamená, ak mi dáte chvíľku čas, ja si to preverím, že či sme nespravil len  chybu 

v tej tabuľke ... a zodpoviem v priebehu zastupiteľstva. ... Lebo to asi takto narýchlo 

nedohľadám. 

 

 p. Pener, zástupca starostu MČ :  Ďakujem. Nikto sa nehlási ďalej do diskusie? Nie je 

tomu tak. Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 
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p. Patoprstý: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za obdobie 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ :  Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak. Ak ste si teraz niečo vyjasnili, tak potom prípadne v bode Rôzne 

môžeme dopovedať. Ale, pán poslanec, vráť sa radšej do lavice, aby si mohol 

hlasovať. Ideme už o v návrhu uznesenia. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím 

hlasujme. 

 

Hlasovanie:  Za 15, nikto proti, 2 sa zdržali, 2 boli nehlasujúci. Konštatujem, že návrh 

uznesenia bol schválený. 

 hlasovanie č. 11. 

           za: 15 , proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 2 

 - uznesenie č. 281/XVI/2016 

 

 

 

Bod č 9 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o 

poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti 

Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie 

spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných 

príspevkov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ :  Prechádzame k bodu číslo 9 - Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia Mestskej časti BA - Ružinov o poskytovaní nenávratných... 

nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti BA - Ružinov v 

čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania 

dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov. Poprosím pani Valkovú, 

vedúcu Odboru sociálnych služieb o uvedenie materiálu. Ďakujem. 

 

p. Valková , MÚ MČ : Vážené dámy a vážení páni, predkladáme návrh VZN, ktorý prešiel 

všetkými komisiami a miestnou radou. Zmena návrhu  týka v troch oblastiach.  1. 

oblasť je - mestská časť poskytuje príspevok seniorom na  stravovanie. V súčasnosti  

sa stravuje 1390 seniorov. Prax nám priniesla zvýšený záujem ľudí, ktorí sú 

zdravotne ťažko postihnutí, s jediným príjmom a to je invalidný dôchodok. Hlavne 

sú to ľudia, ktorým zomrú opatrujúce osoby, ostanú vo veľmi zlej, kritickej situácii a 

poskytnutie tohto príspevku na stravovanie  je ich ...  jednou z súčastí našich  

intervencií. Takže rozširujeme cieľovú skupinu zo seniorov aj o invalidných 

dôchodcov.  2. oblasť je - z našej praxe. Ľudia nerešpektujú VZN,  nehovoria vždy 

pravdu, takže je tam časť zmien, ktorá jasne hovorí o tom, za akých podmienok je 

osoba v náhlej núdzi a naozaj že nám musí doložiť, vydokladovať, to, že použije tam 

príspevok . Stáva sa nám, že aj napriek osobnej konzultácii nám nedoložila doklady. 

3. zmena sa týka zájazdov. Doteraz sme mali 2 pásma. Teraz táto zmena sa týka - na 

vytvorenie troch príjmových pásiem pre seniorov .v Zistili sme, že ľudia s príjmom 

do 305 EUR sa nám v minimálnom množstve zúčastňujú týchto výletov. 

Predpokladáme , že to súvisí s ich finančnou tiesňou. Preto novým pásmom by bolo - 

príjem seniora do 305 EUR,  za symbolický poplatok 1 EURo. 2. pásmo od 305 do 

527,10 by  zostalo zachované. A tretie pásmo by bolo zmenené, že všetci seniori s 

peňažným príjmom na 527,10 EUR by  boli za jednotnú platbu 10 EUR. V rámci 
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VZN-ka zostane zachované pravidlo, že sa bude zohľadňovať každoročná 

valorizácia. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Otváram diskusiu. Nech sa páči.  Pán poslanec 

Hrapko, máš slovo. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Časť tohto VZN-ka vznikla ako iniciatíva aj  v rámci sociálnej 

komisie, na podnet občanov. Preto by som rád požiadal kolegov, aby toto  VZN 

podporili. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. ...  No,... najprv prihlásený pán poslanec 

Turlík. Pani poslankyňa , hlásiš sa?  ...  Nefunguje?... Alebo - faktická pani 

poslankyňa Tomášková. Máš slovo.  

 

p. Tomášková : ... kolegov túto niekde na  chodbe... By som poprosila niekoho z 

organizačného, lebo je nás dosť málo v sále, aby sme sa pri hlasovaní stretli, aby sme 

nechýbali. Ďakujem pekne.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Správna pripomienka.  Teda s riadnou pán 

poslanec Turlík, nech sa ti páči Peter.   

 

p. Turlík: Ďakujem pekne.  Tu je tiež zase návrh, aby ... možno že už nevládzu  niektorí 

kolegovia poslanci,  aby sme si spravili prestávku. Ale teda... k tomuto materiálu. 

Chcem sa spýtať, v súvislosti s tým, že budú predkladať žiadatelia potom nejaké 

doklady o tom, aby ... aby dokladovali vám, že tá ich žiadosť je opodstatnená, 

nezaťaží to... to pracovníkov vášho oddelenia ... v súvislosti s kontrolou  tých 

dokladov?  

 

p. Valková , MÚ MČ : Máme 2 skupiny žiadateľov. Tých, ktorí už majú vynaložené 

nečakané náklady a už prídu s tými dokladmi, blokmi, účtami. A potom sú takí, ktorí 

donesú doklady, trebárs že im niekto náhle  zomrel. Budú musieť organizovať 

pohreb, nemajú príjem.  O tejto skupine hovorím. Nie ich veľa.  Ale oni nám ich 

spätne potom nedokladujú.   

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Nikto ďalší sa nehlási do diskusie.   / Ale  

...áno, chcel som práve dodať ...  Nerád by som prerušoval bod, ak sú iba... urobme si 

prestávku, ale až po hlasovaní. Už sú kolegovia na ceste.  Nebolo by dobré 

prerušovať bod ... vlastne.  ...Už 17? ...   Áno ..radšej ...No budeme sa prezentovať. 

Dobre, už sa plní sála.... /  Dobre, končím diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej 

komisie o prečítanie návrhu uznesenia k tomuto bodu, bodu číslo 9.  

 

 p. Patoprstý: Pán predsedajúci, poprosil by som o reprezentáciu, keďže sa jedná o VZN-

ko. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : A... môžeme až po  prednesení návrhu uznesenia?  .... 

Vidím, že nás  je dosť, ale navrhoval by som takto. 

 

p. Patoprstý: Čiže: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu -  za a) schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo -... -   

z 21. júna 2016 - Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb. Za b) - ukladá Ing. 
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Alene Lehotayovej, dočasne poverenej zastupovaním prednostky,  po 1.) - vyhlásiť 

všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo  -....  Po 2.) - 

zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým. Termín : ihneď po podpise 

starostom.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem pekne. Sú nejaké pripomienky k návrhu 

uznesenia? Nie je tomu tak. Nakoľko ste aj viacerí  požadovali prezentáciu, keďže 

ide o  VZN-ko, poprosím kolegov od techniky .... Už je to pripravené. Prosím 

prezentujme sa. Vidím, že nikto nie je neprítomný bez toho, že by karta bola .../  aha 

- pán poslanec Matúšek dobehol. Ďakujem vám./ Prezentovaných 19 poslancov.  

Prezentácia: 19 

To je dostatočný počet. Prosím, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 19, nikto proti, nikto sa nezdržal, nikto nebol nehlasujúci. Konštatuje, že 

návrh uznesenia k bodu číslo 9 bol prijatý. 

 hlasovanie č. 12. 

           za: 19 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 282/XVI/2016 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Zaznela tu požiadavka na prestávku. Ja ju zopakujem 

mojimi ústami ako predseda klubu. Tak isto požadujem prestávku a vyhlasujem 

prestávku.  Je 16.10 . Dobre,  20 minútová prestávka do 16 30. Ale naozaj vás 

poprosím o dochvíľnosť, aby to neboli jak na začiatku, keď sme boli rozptýlení. 

Ďakujem. Príjemnú prestávku. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Prosím , zaujmite prosím miesta, budeme pokračovať.   

 

 

 

Bod č. 10 

Návrh na prijatie finančných pravidiel na prenájom priestorov v správe MČ 

Bratislava-Ružinov. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme v rokovaní miestneho zastupiteľstva bodom číslo 11 - 

Návrh na prijatie finančných pravidiel na prenájom priestorov v správe Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov.  Predkladáme vám materiál, ktorý vyplynul z uznesenia 

číslo 242/XIII/2016 zo dňa 31. 3. 2016  - vypracovanie centrálnej správy prenájmu 

priestorov v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov.  Na základe dohody... dohôd alebo dohody poslaneckých 

klubov sme navrhli  priestory, respektíve výšky prenájmom nasledovne. Sú to 3 

kategórie. 1. kategória - organizácie a subjekty, ktoré nevytvárajú zisk a majú 

činnosť zameranú na poskytovanie, zdravotných, sociálny alebo verejnoprospešných 

služieb v sume 1 EUR m2 a rok.  2 kategória - pre organizácie  a subjekty, ktoré 

majú činnosť zameranú na poskytovanie zdravotníckych, sociálnych alebo iných 

verejnoprospešných služieb a majú príjem aj z podnikateľskej činnosti v sume 

10 EUR/ m2 na rok. A 3.  ... 3. kategória - podnikateľské subjekty podľa cenovej 

mapy Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Na úvod všetko. Otváram 

diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie... Nikto sa nehlási ... Pán poslanec Jusko. 
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p. Jusko: Ďakujem. Ďakujem pán starosta. Ja sa len chcem spýtať,  my sme o tom vlastne 

hovorili už na grémiu, tá kategorizácia, tie 3 kategórie, ja som sa vtedy pýtal - tá  2 

kategória ma zaujíma. To je vlastne tá, ktorá aj obchoduje ...  

 

p. Pekár, starosta MČ:  .. do mikrofónu , poprosím ... 

 

p. Jusko :  .../ áno, pardón .../  ktorá aj obchoduje. Ja som sa vtedy pýtal, že to sú obchodné 

spoločnosti, eseročka, a. s. , alebo ako to máme chápať? Lebo ja ... mne to pripadá 

tak dosť naširoko postavené,  táto kategorizácia. Že asi by tam mali byť ... 

vymenovaná - ja neviem, zriaďovacia listina,  alebo  ... kto je teda ... či je to s.r.o.,  

akciová spoločnosť , alebo občianske združenie, ktoré môže aj po podnikať  a kto má 

tam ... dávať , ale tie peniaze sa musia potom vrátiť do činnosti, do občianskeho 

združenia. Prosím,  môžete to upresniť nejako?  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Sú to všetky tie  menovanej kategórie, ako si povedal. Čiže aj 

eseročka, aj akciovka, aj občianske združenie. Tam je podmienka to, že majú činnosť 

zameranú na poskytovanie zdravotníckych, sociálnych alebo iných 

verejnoprospešných služieb. A na rozdiel od 1. kategórie majú aj príjem z 

podnikateľskej činnosti. Pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan:  Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta, chcem sa spýtať, či spracovatelia mali 

na zreteli aj tzv. prípad hodný osobitného zreteľa? Pretože naozaj môže nastať 

situácia, že mestskej časti bude záležať na tom, aby konkrétna ... momentálne 

neznáma inštitúcia mala poskytnúť ... alebo mala v prenájme nebytové priestory, ale 

môže sa stať, že teda vzhľadom na to, čo robí nemôže byť zaradená ani ako 

občianske združenie,  potom ten prípad hodný osobitného zreteľa, ak budeme 

akceptovať, budeme ho vedie zdôvodniť? Nemal by sa objaviť aj v tom .... v tom 

materiáli  ...  ako nejaký osobitný bod?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Myslím si, že to je iné ... To je  ... osobitný zreteľ je osobitný 

zreteľ. Hlasuje sa ...  

 

p. Guldan: To sa môže. To nie je dotknuté? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Áno. 

 

p. Guldan : Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Palenčárová. 

 

 p. Palenčárová: Ďakujem za slovo. Je tu síce  napísané, že to Návrh na prijatie finančných 

pravidiel, ale  mne v tom materiáli veľmi chýba  aj dĺžka - na akú dobu sa budú tieto 

zmluvy uzatvárať.  Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pani poslankyňa Tomáškova s faktickou. 

 

p. Tomášková:   ... taký rámec ...a  vyplynulo to z toho, keď sme to riešili tie naše bývalé 

objekty jasieľ , ktoré spravuje Ružinovský dom seniorov - dobre hovorím?.. A podľa 

mňa tie pravidlá sú dané dĺžkami tých nájomných zmlúv. Tzn. konkrétne keď 

budeme prenajímať nejaký objekt, tak schválime nájomné - a teraz na tú dobu - na 5 
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rokov, na 10 rokov, na dĺžku tej nájomnej zmluvy. A tieto pravidlá sú všeobecné. 

Možno sa ukáže, že ich budeme meniť za niekoľko rokov, alebo niektoré 

zastupiteľstvo. Ale má byť platné v čase prijímania tej nájomnej zmluvy na dĺžku tej 

nájomnej zmluvy. A už je na nás,  alebo na nasledujúce  ...    alebo na zastupiteľstvo, 

že  či nájomnú zmluvu uzatvorí na 10 rokov,  na 5 rokov, alebo na rok. Takže to je 

podľa mňa tým dané toto sú tie rámce; ja to takto vnímam. Myslím že... povedzte, tí 

čo ste to predkladali,  či to vnímam ja správne. 

 

p. Pekár, starosta MČ : Áno,  je to tak.  Pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Čo sa ešte týkalo toho osobitného zreteľa,  tam si treba uvedomiť, že všetko, čo 

vlastne sú ten prvý a druhý bod,   tak aj tak bude musieť ísť osobitným zreteľom, 

lebo to sú není nájomné zmluvy podľa Obchodného zákonníka. A ten ostatný ... ten 

3. bod môže byť aj ... ako... dôvod hodný osobitného zreteľa,  ale môže to  byť  aj 

verejná súťaž podľa Obchodného zákonníka. Takže ... to len na vysvetlenie toho.  

 

p. Pekár, starosta MČ  : Pán poslanec Bajer. 

 

p. Bajer: Ja sa chcem opýtať  ... alebo, ja tomu trošku tak nerozumiem, že bavíme sa tu  o 

tom, že ideme zjednotiť - čo sa týka financií  - týchto rôznych organizácií . Ale ... na 

predposlednom zastupiteľstve aj poslednom čo bolo, nie toto, sme vlastne 

nepredlžovali nájmy týmto organizáciám ako trebárs Hojdana , aj iným organizáciám 

z toho dôvodu, že proste ... máme si ... , ako, vytvorí sa nejaký ...  zosúladenie, teda 

dĺžky tých nájmov. Nielen financií, ale aj tých nájmov. To znamená, že na 10 rokov 

napr.,  alebo sa dohodneme, že všetky organizácie budú, na takéto, na 10 rokov na 20 

rokov. A teraz ... z toho vyprávania teraz počujem, že zase záleží na nás, že 

niektorých schválime na 5 rokov, niektorým na 10; Tak ... ja  tomu... tomuto 

nerozumiem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán zástupca Gajdoš. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ja by som poprosil, aby páni poslanci 

pochopili, v konečnom dôsledku, toto vzniklo na grémiu, ako ...  ako politická vôľa. 

Aby ste pochopili, že tu sa jedná vždycky o 2 veci. 1. vec -  a - teraz riešime výšku 

financií - bodka.  Tzn. Ak máme neziskovku - je to EURO. Ak máme ziskovku, 

ktorá robí bohumilú činnosť , aby som to zjednodušil - 10 EUR. Ak máme  biznis-  

podľa cenovej mapy. To je všetko. A teraz - keď spomínaná Hojdana  - diskusia : - v 

akom rozsahu, na koľko rokov. A ako náhle sa dohodneme, že na x- rokov, tak 

jednoducho podľa tejto cenovej hladiny - EURO za m2 .  Lebo toto si príjmeme.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán...  faktickou pán poslanec Pener... pán zástupca 

Pener.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Doplním ... doplním kolegu Mariána Gajdoša. 

Ak sme sa bavili o tých dĺžkach nájmov, to sa týkalo, myslím že, Rado, narážaš na 

Banšelovú, kde sú pokope muskulárni,  Prima a boli ...  tie zmluvy končili proste rok 

... za 2 roky. Tam sme sa bavili o zjednotení - nech jeden objekt to má na rovnako.  

To si mal na mysli? Lebo toto bola diskusia.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Bajer.  
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p. Bajer: To nebolo. My sme sa bavili na predchádzajúcom zastupiteľstve,  aj predtým sme 

sa bavili o tom, že sa budú aj zosúlaďovať dĺžky nájmov. Nielen financie. Tzn. že 

týmto organizácia pôjde na toľko rokov, týmto organizáciám na toľko rokov.  ... 

Áno, že.... že aby všetky nájmy dobehli proste a potom sa budú predlžovať jednotne. 

Na toľko rokov - na toľko rokov.  

 

p. Pekár, starosta MČ: ...Nie... pán zástupca... Nasleduje pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková : ...Bola taká debata, ale ... ale aj  sa ten materiál, ktorý sa stiahol, sme to 

proste nešpecifikoval, lebo naozaj je pravda, že my sa môžeme dohodnúť, interne, že 

naozaj tieto  bohumilé organizácie, ktoré máme napríklad v rovnakých objektoch, 

ako budeme - ja neviem - Banšelovú riešiť,  aby mali paralelné zmluvy. Ja si tiež 

myslím, že je dobre potom používať - že na 10 rokov,  ale naozaj sa to nedá dať do 

jednej skupiny. Lebo môže sa nám naozaj stať ...   Ja som tých 10 rokov skôr brala 

ako obmedzenie, aby sme to nedávali na dlhšiu dobu. Hej? Že teda krajná hranica je 

tých 10 rokov. Takto to skôr vnímam. Ale keď naozaj niekto príde a povie, že chcem 

na 5 rokov a my sa tuná uznesením dohodneme, že nájmy budeme dávať na 10 

rokov,  je to nezmysel. A keď sa bavíme o tom, tak skôr tá maximálna.  Lebo boli tu 

žiadosti,  pamätáte sa ... pred mesiacom,  že na 20 rokov. Alebo čo sme videli. Tak 

tamto ja skôr vnímam - lebo 20 rokov mi pripadá ... ja by som za také niečo , 

priznám sa,  nehlasovala.  Tých 10 rokov vnímam  ako maximálnu hranicu. Že,  ja 

by som zasa len ... Súhlasím s tým, čo povedal  pán Gajdoš, alebo pán starosta,   že 

toto naozaj schvaľujeme len rámce,  finančné, aby sme sa pri schvaľovaní  tých 

nájomných  zmlúv a vytvorili sme nejaké spravodlivé pravidlá pre tie organizácie, 

ktoré majú rovnakú činnosť. Takže, vnímajme to kolegovia, prosím vás, takto. 

Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím 

predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia.  

 

p. Patoprstý: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje: 

Finančné pravidlá na prenájom priestorov, ktoré sú v správe Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, pre - Po 1.) -  organizácie a subjekty, ktoré nevytvárajú zisk a 

majú činnosť  zameranú na poskytovanie zdravotníckych, sociálnych alebo iných 

verejnoprospešných služieb, v sume 1 EUR/ m2 na rok. Po 2.) - pre organizácie a 

subjekty, ktoré majú činnosť zameranú na poskytovanie zdravotníckych, sociálnych 

alebo iných verejnoprospešných služieb a majú príjem aj z podnikateľských činností 

v sume 10 EUR / m2 na rok. A po 3) - podnikateľské subjekty podľa cenovej mapy 

Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.  Pán starosta, dajte hlasovať.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme 

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, 1 bol proti,  4 sa zdržali. Uznesenia sme prijali. 

 hlasovanie č. 13. 

           za: 16 , proti: 1, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 283/XVI/2016 
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Bod č. 11 

Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu 

nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Prima n.o. – 

Domov sociálnych služieb, Banšelova č. 2, Bratislava 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 11 - Návrh na schválenie dôvodu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe 

Ružinovského domova seniorov - Prima, nezisková organizácia,  Domov sociálnych 

služieb Banšelova 2, Bratislava.  Poprosím pani riaditeľku Karelovú, aby uviedla 

materiál. 

 

p. Karelová, riaditeľka RDS : Ďakujem za slovo.  Predkladám  tento návrh , on, pokiaľ si 

pamätáte, bol predkladaný na marcovom miestnom zastupiteľstve. Zmena oproti 

marcovému zastupiteľstvu je, že sa predkladá návrh zmluvy za  1 EURO / m2  na 

obdobie 10 rokov a to do 31. júla 2026. Ďalej tento návrh bol opäť predložený na 

porade starostu, na miestnej rade, na komisii legislatívnej, mandátovej a kontroly, na 

komisii sociálnych služieb a komisii finančnej, podnikateľských činností a  

informatizácie. A  zámer prenajať, alebo dať do nájmu tieto priestory bol zverejnený 

na úradnej tabuli Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Ružinov 3. júna 2016 a 

rovnako aj návrh zmluvy bol zverejnený na webovom sídle Ružinovského domova 

seniorov 3. júna 2016. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Som rád, že sa to podarilo stihnúť do tohto termínu, tieto 

obidva materiály. Jednu vec, ktorú by som poprosil,  a to som hovoril už aj na rade, 

bolo by dobré, keďže je to jeden objekt, aby mali zosúladené aj doby nájmu. Dať 

doby nájmov na rovnakú obdobie. Keďže ten ďalší bod je do 30. 6. 2026, tak by som 

sa chcel opýtať pani Karelovej, ako predkladateľky,  či by si neosvojila návrh, že by 

aj táto zmluva bola do 30. 6. 2026? 

 

p. Karelová, riaditeľka RDS : Áno. Osvojujem si.  

 

p. Hrapko : Ďakujem. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu, poprosím 

predsedu návrhovej komisie aby predniesol návrh uznesenia. 

 

p. Patoprtstý : Ďakujem. Návrh uznesenia predkladáme tak, ako je v znení v materiáloch... 

 

p.Pekár, starosta MČ : S tým dátumom, upraveným, ako si osvojila predkladateľka. 

Upozorňujem, že  je tu hlasovanie - osobitný zreteľ - je potrebná trojpätinová väčšina 

všetkých poslancov, čo je 15 poslancov. Pred hlasovaním urobíme prezentáciu. 

Prezentujme sa . Prezentovaných 22 poslancov.  

Prezentácia: 22 

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za  hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, 2 sa zdržali. Uznesenie k bodu 

číslo 11 sme schválili. 
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 hlasovanie č. 14. 

           za: 20 , proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 284/XVI/2016 

 

 

 

Bod č. 12 

Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu 

nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Organizácia 

muskulárnych dystrofikov v SR, Banšelova č. 2, Bratislava  

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ešte prejdeme bod číslo 12 - Návrh na schválenie dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti v majetku v správe 

Ružinovského domova seniorov - Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, 

Banšelova 2, Bratislava. Poprosím tak isto pani riaditeľku Mgr. Karelovú, aby 

uviedla materiál. 

 

p. Karelová, riaditeľka RDS: Ďakujem za slovo, pán starosta. Tento návrh bol rovnako 

predkladaný na marcovom zastupiteľstve.  Tu sa v podstate nezmenilo - ide opäť o 

sumu 1 EUR na dobu 10 rokov, do 30. júna 2026.  Rovnako zámer bol zverejnený 

dňa 3. júna 2016 a návrh bol predkladaný na všetkých komisiách, miestnej rade a 

porade starostu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa nehlási do diskusie, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol 

návrh uznesenia k bodu číslo 12.  

 

p. Patoprstý: Keďže sa nikto nehlási, tak : Miestne zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako dôvod hodný osobitného zreteľa - tak  ako bolo predložené v 

materiáli. Dajte prosím hlasovať.   

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Tak isto 

osobitný zreteľ; ešte pred hlasovaním poprosím o prezentáciu. Prezentujme sa... 

prezentujme sa. 22 prítomných.  

Prezentácia: 22 

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, 3 sa zdržali. Uznesenie k bodu 

číslo 12 sme schválili. 

 hlasovanie č. 15. 

           za: 19 , proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 285/XVI/2016 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem pekne pani riaditeľka.  
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Bod č . 12. a 

Vystúpenie občanov 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Je 17 hodín, prihlásili sa  - teraz máme bod.... Vystúpenie 

obyvateľov. Prihlásili sa pani Lenka Kamenská a pán Herceg. Poprosím, aby sme 

hlasovaním im umožnili vystúpiť. Pripravme na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasujeme:   

 hlasovanie č. 16. 

           za: 20 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

 návrh bol prijatý 

 

Čiže, pani Kamenská, nech sa páči  a pán Herceg. 

 

p. Kamenská, obyvateľka MČ : Dobrý deň. Ďakujem za tento priestor.  Ja viem, že sa tu 

asi dneska nehlasuje o Materskom centre Hojdana, či už o nájme alebo prenájme,  

alebo o iných riešeniach,  ale radi by sme sa  pripomenuli. Materské centrum tu stále 

je, chcelo by zostať tých priestoroch, myslím, že je tu veľká potreba rodín v 

Ružinove, aby sme mali takéto priestory, ktoré sú finančne výhodné pre všetky 

sociálne vrstvy, nielen pre tie najsilnejšie, lebo tie môžu viacmenej chodiť do 

akýchkoľvek priestorov. Chcela by som sa  tak akože viacmenej opýtať, ale viem, že 

mi nikto nebude odpovedať, že či to skutočne stojí za nejakú koexistenciu 

materského centra s nejakou materskou školou? Vytvoriť možno 2 triedy, ak už 

neprerobiť celý objekt, pretože nevznikne tam žiadna bezbariérovosť pre Materské 

centrum. To znamená, že žiadna integrácia detí s telesným postihnutím už nemôže 

existovať. Momentálne tam máme síce  deti s mentálnym postihnutím, ale chodia aj 

deti s telesným postihnutím. Tzn. že týmto by skončilo materské centrum. Nielen 

teda pre možnože bezbariérovosť, ale  aj preto, že matky s kočiarom by nemali kam 

chodiť. A otázne je, že či 40  miest  v materskej škole, za  - možno - lacné peniaze, 

pretože budova je dobre udržiavaná, stojí na to, aby sme prišli o 15 ročne materské 

centrum, ktoré si chvália ľudia aj z mimobratislavských obcí. Ak ľudia z 

mimobratislavských obcí nemajú kam umiestniť svoje deti, tak - nechcem povedať, 

že nech ich  neumiestňujú  do  materských škôl v Ružinove, ale nech sa  hľadá 

riešenie buď pre - celkovo - pre Bratislavu, alebo teda nech sa uprednostňujú  do 

materských škôl v Ružinove daňoví poplatníci, tzn. že my, ktorí tu bývame, ktorí tu 

platíme dane,  a my  by sme radi mali aj materské centrum. Tento mačkopes, ako 

sme to my nazvali, nie je riešením. To je  len alibizmus, ako - akože nechať 

existovať materské centrum. Ale  - nenecháte ho existovať;  akože, zrušili by ste ho. 

To znamená, to je len úvaha do budúcna, do budúceho mesiaca, kedy sa .... kedy sa -

dúfam- bude hlasovať v tomto ... o tejto štúdii,  aby ste sa zamysleli, či to  má 

význam. Skutočne. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán Herceg, nech sa páči. 

 

p. Herceg, obyvateľ MČ : Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, pani poslankyne, páni 

poslanci, milí občania.  2 vreci by som rád predniesol.  Jedna  vec je poďakovanie za 

štvrtkové stretnutie ... ku obstarávaniu územného plánu zóny Ostredky.  Napriek 

tomu, že teda  tam bola taká búrlivá diskusia, atmosféra, prišlo veľmi veľa ľudí a je 

to dobrý krok, lebo naozaj , mestská časť vie zozbierať názory občanov, ktorí tam 
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žijú a môže vidieť, kde tí občania vidia rozvoj tohto sídliska. Takže oceňujem to a 

verím, že teda to bude už štandardným krokom aj pre ostatné územné plány, územné 

plány zón, že verejnosť a občania budú takto zahrnutí do tých procesov, budú 

informovaní, bude im vysvetľované, čo sa tam deje. Takže to oceňujem a ďakujem 

pánovi starostovia a miestnemu úradu.  2. téma je vlastne k tomu, čo tu už hovorila  

predrečníka. Je to téma materského centra. Jediné veľké funkčné materské centrum, 

ktoré tu máme. Poviem vám taký môj zážitok spred vyše pätnástich rokov. 

Manželka,  mali sme 2 maličké deti, prišla za mnou domov a hovorí mi, že ju 

kamarátka zavolala, že konečne sa niečo začína robiť pre malé deti v Ružinove. Či 

by neprišla pomôcť. Manželka, tým že  je teda pedagogičky, robí s malými deťmi, 

tak na to reflektovala,  prišla. Sama bola zvedavá, čo z toho bude. Stretli sa pod 

novým ružinovským kostolom, ktorý im bezplatne poskytol priestory na nejaký 

začiatok. A z niečoho, čo vyzeralo ako také, že - skúsime / uvidíme -  narástla... 

narástla aktivitách, ktorá je obrovským prínosom pre Ružinov. Videl som to nielen 

na mojich deťoch, na aktivitách , keď moja  manželka tam robila zadarmo kurzíky 

pre deti, s gitarou, ale aj na tých mamičkách, ktoré tam chodili. A to bolo pred 

pätnástimi, šestnástimi rokmi.  Vidím kam sa tá Hojdana dostala dnes a vidím tú 

Hojdanu  - minimálne, tak ako dneska funguje, aj o ďalších 10 rokov. Preto vás 

chcem poprosiť, naozaj, na budúce zastupiteľstvo podporte toto fungovanie naďalej. 

Ja vidím, že to má zmysel.  Tak, ako hľadáme  priestory pre škôlky, hľadáte 

priestory pre škôlky,  tak isto ako sa snažíme robiť aktivity pre dôchodcov , 

nesiahajme na  jednu z mála aktivít, ktoré máme pre deti vo veku 0 - 4 roky a pre 

mamičky, alebo rodičov na materskej dovolenke, na rodičovskej dovolenke. Prosím 

vás, uvedomme si, že nenahrádzajme  jeden dobrý úmysel - rozšíriť miesta v 

škôlkach  tým, že zrušíme iný dobrý úmysel. Hľadajme inde. Ale prosím vás, naozaj, 

nebuďme - ja to nazvem tak - sociálni  ignoranti - a zrušíme si niečo, čo nám tu ... čo 

nám tu výborne funguje a čo Ružinov nestojí prakticky nič, len priestory. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne.  Možnože  ... lebo tie dve témy sa týkali 

Hojdany   -  ďakujem za poďakovanie,  za to ...  teda za organizovanie stretnutia 

ohľadom územných plánov zón. Aj všetci, ktorí ste tam boli z poslancov, nebolo to 

jednoduché, na začiatku.  Naozaj ... presvedčili sme sa, že treba ľuďom vysvetľovať 

o čo ide pri spracovaní územného plánu zóny a aké sú ich kompetencie v čase 

spracovania územného plánu zóny. A tak isto Hojdana, viete že  ja som niekoľkokrát 

vyjadril, poznám vašu prácu, poznám, ako tie priestory zveľaďujete - postupne. 

Podporujem činnosť Materského centra Hojdana a tak, ako sme sa dohodli aj s 

poslancami, budeme mať teraz na rade opäť nájomnú zmluvu a 7. júla  budeme 

prerokovávať nájom Hojdany,  tak, ako ste si podali žiadosť. Faktickou pán poslanec 

Guldan. 

 

p. Guldan:  ... pretože my vlastne vieme, ako sa tá vec... dá vyriešiť s Hojdanou, ja by som 

mal návrh, aby sme v bode Rôzne pripravili také uznesenie, ja ho  mám 

naformulované,  že by som v bode Rôzne predložil návrh,  úlohu pre pani 

prednostkou, aby nám pripravila návrh zmluvy na najbližšie zasadnutie 

zastupiteľstva. My máme maslo na hlave... 

 

p. Pekár, starosta MČ: ... už je v programe... už je pripravené. ...Program na radu je... 

áno... 
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p. Guldan: Už je pripravené?  ... Dobre.  ... Veď teraz riešime totiž túto vec,  sme nastavení 

...  aj ideovo, aj sociálne, mohli sme to riešiť aj s takým uznesením, že sa  nech sa to 

pripraví a predloží  na najbližšie zasadnutie.  Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, končím bod  - O 17.- tej   - vystúpenie s obyvateľmi. 

 

 

 

Bod č. 13 

Návrh na voľbu člena ako ďalšej osoby z radov občanov do Komisie školstva, kultúry 

a športu 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Pokračujeme bodom číslo 13 ...  13  ... ale ... to nie je dobrý bod, 

ktorý tam je... Bod číslo 13 je Návrh na voľbu člena ako ďalšej osoby z radov 

občanov do Komisie školstva kultúry a športu. Poprosím pani predsedníčku tejto 

komisie,  pani poslankyňu Barancovou, aby uviedla tento materiál a poprosím pána 

zástupcu Penera, aby viedol rokovanie. Nech sa páči pani poslankyňa. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som si dovolila predložiť návrh na schválenie 

pána magistra Maninu, člena komisie z radov občanov neposlancov pre oblasť 

kultúry. My sme  v roku 2015,  21. 4. sme schválili  členov komisie z radov občanov 

:  doktora Jána Filca pre oblasť športu a Mgr. Petra Krivdu za oblasť kultúry, keďže 

pán magister Tilda sa vzdal tohto členstva, tak som si dovolila vám predložiť takýto 

návrh.  Chcela by som len trošku predstaviť pána Maninu. Pán Manina je  

vysokoškolským učiteľom na Katedre fotografie Vysokej školy výtvarných umení v 

Bratislave, prednáša na tému historických fotografických techník, zaujíma sa  o 

historické  ...  industriálne pamiatky. myslím si, že by  ste ho mohli podporiť. 

Ďakujem veľmi pekne. Bol schválený všetkými členmi komisie. Ďakuje pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem ti pani predsedníčka  za uvedenie materiálu. 

Otváram diskusiu. 1. prihlásený pán poslanec Jusko. Nech sa vám páči.  

 

p. Jusko: Ja ďakujem, pán predsedajúci. Pri všetkej úcte k pani doktorke Barancovej,  ja s 

tým nemôžem sa stotožniť.  A vedú ma k tomu ...  niekoľko dôvodov. 1. dôvod je, že 

ak hovoríme  o občanovi - ako bol vyberaný tento občan? Bola zverejnená niekde na 

internete informácia , že z radov občanov bude vyberaný člen komisie pre kultúru 

šport atď.?  Nevidel som, preto sa pýtam.  Druhú vec, ktorú ma v tejto súvislosti 

napadá, že už sme v polovici funkčného obdobia. Tzn. že aj človek, ktorý príde a nie 

je znalý, pokiaľ sa do toho dostane, tak asi pol roka,  možno aj rok mu to potrvá. Má 

to vôbec zmysel?  A po 3 . -  bavili sme sa, ja som sa aj na grémiu pýtal, že je 

zvláštne, že  ... bola mi daná odpoveď, že komisia si určuje kto tam bude, kto 

nebude. Pre mňa je to prekvapenie, pretože  komisie sú zložené z poslancov a z 

poslaneckých klubov. Tak by to normálne malo byť. Ale vždy sa niečo robí poza 

chrbtom nejakých klubov a niektorých poslancov. A nebolo o tomto vôbec žiadne 

rokovanie v politickom grémiu, že či bude dopĺňaný o jedného člena... komisia, 

alebo nebude. Čiže ja sa pýtam... tak, aspoň v našom klube nebolo... Ja počujem tam 

pani Šimončičovú, že áno. Hovorím teda za nás,  že nám táto informácia nešla a 

včera som sa aj pýtal, bolo mi povedané, že komisia si určuje, že či tam bude člen 

alebo nebude. Takže ja sa pýtam, aké pravidlá hry sú. Má to vôbec zmysel ešte? My 

sme otvárali tiež naše zastúpenie, tiež sa k tomu poslancovi ... poslanci postavili tak, 
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ako sa postavili. Že nechceli meniť, rozširovať a tak ďalej. Čiže ak to otvárame, tak 

isto mi vyplýva, že ešte aj iných komisiách, keď otvorím tento návrh, že napr. na 

grantovej komisie, že navrhujem člena do grantovej komisie a prihlásil sa  - 

iniciatívne mi napísal, tak budem čakať tiež na túto odpoveď, že či bude pozitívna 

alebo negatívna. Tento moment ... teda tieto tri momenty, ktoré som spomenul ma 

zaväzujú k tomu, že napr. predchádzajúci člen, pán Krivda, viem, aký mal vzťah ku 

grantovej komisii. Že tam mal aj vlastný projekt. Čiže vytĺkal si z toho,  čo vedel a 

nevyšlo mu to,  tak preto odstúpil. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Prihlásená pani poslankyňa Barancová, máš 

slovo. 

 

p. Barancová: Ďakujem. Ja by som len chcela zareagovať na pána kolegu, že prestávam 

niekedy tomu rozumieť. Pretože v rámci otvorenej ... otvorenej samosprávy sme sa 

teda dohodli, že každá komisia si určí, či si prizve do komisie aj neposlancov, to 

znamená občanov. My sme sa na komisii takto dohodli, že budeme mať dvoch z 

radov občanov. Keďže pán Krivda odstúpil, z tohto členstva presne na základe toho 

dôvodu, ktorý si pán kolega povedal, tak som si dovolila navrhnúť ďalšieho, aby sme  

mali splnené ... že sme teda  splnili ten bod, že budeme mať aj neposlancov  z radov 

našej komisie.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. S riadnou pán poslanec Jusko.  

 

p. Jusko: Ja ešte chcem ... ja nechcem viesť polemiku, lebo nevidím v tom účel, len možno 

je to tým, že na začiatku neboli dané presné pravidlá hry a my sme stavaní  

permanentne do nejakých takýchto doplňujúcich vecí... Keby tie pravidlá hry boli od 

začiatku dané, tak by to bolo celkom iné. Hovorím, ja trvám na tom, že vlastne mali 

by sme sa ...politická vôľa je politické grémium. My sme o tejto veci v zásade 

nehovorili. A to pokladám za určitú chybu. Keby sme o tom hovorili... ja keď sme 

chceli kandidovať do... miestnej rade, tak som v politickom grémiu o tom hovoril. 

Čiže vedeli ste aj dopredu, keď to išlo do zastupiteľstva, že aký je náš zámer.   Tento 

zámer som až teraz zbadal zaradený do programu. A to ma  práve dáva ... dáva mi 

nejaký negatívny pohľad, že na jednej strane sa tu... mávame nejakou otvorenou  

spoločnosťou... Veď,  povedzme si úprimne, upozorňovali sme veci v samospráve 

ružinovskej, ktoré nie sú otvorené a  nesúhlasím s tým, že ružinovská samospráva je 

príkladná ...otvorenej ... otvorenej spoločnosti. Už pri kreovaní komisií, a tak ďalej. 

Ja som tu už spomínal, nebudem opakovať, p teda .. pýtam sa , podľa akých kritérií 

ste ho vyberali? Bolo verejný oznám aj pre iných kandidátov, aby sa prihlásili? To 

pokladám za otvorené. Konkurencia -  ale musí niekto o tom vedieť, aby sa mohol 

prihlásiť. A potom podľa akých kritérií ste vyberali toho zástupcu v  tej komisii ? 

Tieto 2 momenty a tretí, ktorý som hovoril, ten politický -  ak to môžem povedať - v 

úvodzovkách,  mi tam chýbajú. Preto ja sa pýtam , kto je ten pán, kto kandiduje? 

Možno vy ho poznáte, vy ste ho vypočuli,  ale ďalší poslanci, ktorí sú není v komisii 

ho nepoznajú, nevypočuli ho, takže já za to hlasovať rozhodne nebudem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Šimončičová, 

potom evidujem riadne prihlásenia 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne pán vicestarosta. Ja neviem, veď minulého roku mestská 

časť vyzvala občanov, verejnosť, odborníkov aby sa prihlásili  za neposlancov, 
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odborníkov do  jednotlivých komisií popri našom zastupiteľstve. Mimo našej 

komisie územného plánu, životného prostredia a dopravy, sme mali tuším 7 

prihlásených.  Takže tam tie boli zrejme kritériá; ja si už nepamätám, aké boli,  ale 

prihlasovali sa do rôznych komisii. My napríklad máme asi  6-tich  voľných ešte, 

ktorých sme nepoužili - keď to mám tak povedať.  Je možné, že aj pani Barancová, 

že tento... tento pán, ktorý ... jeho navrhla táto komisia je z toho zoznamu, ktorý sa 

nedostal potom. Že aj k vám prihlásili do vašej komisie viacerí. Neviem, to odpovie 

ona. Ale taká poznámka, ešte ku kolegovi Juskovi,  akože, je to vec vyslovene tej 

komisie. A ja do toho nemám čo hovoriť. Tak ja s tým súhlasím.   

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Riadnou pán poslanec Bajer. Máš slovo. 

 

p. Bajer: Ďakujem veľmi pekne za slovo.  Ja musím tiež reagovať na pána kolegu Jusku. Sú 

vytvorené v rámci nášho zastupiteľstva komisie. A každá komisia sa medzi sebou 

nejaký spôsobom rešpektuje. Tzn. že keď finančná komisia, alebo  z dielne finančnej 

komisie alebo z grantovej komisie, alebo z komisii územného plánovania vyjde 

niečo, tak my to podstate odsúhlasíme, lebo ani nemáme informácie, ale  je to aj 

možno taký rešpekt v podstate. A ten istý rešpekt sme v podstate my očakávali od 

vás, kolegov poslancov, že na našej komisii sme si prijali nového človeka. Ja osobne 

proste som tohto človeka  privítal, lebo sa ....ako -  orientuje na ten industrializmus a 

na tú kultúru, čo nám tam v podstate absentovalo. Tak sme tiež očakávali,  že v 

rámci toho rešpektu, v rámci zastupiteľstva, že bez problémov prejde. Tiež sme my 

nič nehovorili  do komisie, keď prijímala komisia územného plánovania, životného 

prostredia a dopravy, keď prijímala svojho člena, tak my sme ako komisia 

legislatívna alebo komisia školstva, mandát, kultúry a športu, tiež sme boli ticho a 

nič sme nepovedali. Proste sme prijali, áno, vy ste si dali takéto kritéria, tak sme si ... 

tak sme ho všetci prijali ... do toho... nášho kolektívu. Tak sme  takéto isté očakávali 

aj od vás. A ...v tomto  ... proste, podporujem pani Barancovú , tak že sme sa 

rozhodli tak, ako sme sa rozhodli.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Faktická pán poslanec Jusko.  

 

p. Jusko: Ja už ...  skutočne... Ja si myslím, že sloboda prejavu je zaručená. A ... otázky v 

komisii poviem,  ja sa  teraz prvýkrát angažujem, pretože ide o personálne 

obsadenie. Potom vám poviem aj v Rôznom doplnok. A personálne obsadenie je o 

dohode a zhode. Nie o tom, že komisia si sprivatizuje svoju komisiu. Každý poslanec 

má rovnaké právo, pán Bajer;  základy ľudských práv si  pozrite, alebo Chartu 

ľudských práv, ktorá sa tu pošľapáva ... až hádže sa ako špinavých kus nejakého 

výdobytku  francúzskej revolúcie na Slovensku.  My sme ani to do obdobia neprišli 

.... francúzskej revolúcie. Možno prídeme za chvíľu, že sa tu budú gilotínovať ľudia.  

A druhú vec chcem podotknúť, že napr. pri rokovaní s HK Ružinov sme neboli 

prizvaní. Čiže v tej komisii si príjmu uznesenie a - my čo? My sme metla.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Prihlásený pán poslanec Guldan. Patrik  máš slovo.  

 

p. Guldan:  Ďakujem pekne pán predsedajúci. Chcem reagovať na príspevok pána poslanca 

Juska. Pán poslanec odporúčam, aby ste na základe aj mojich skúseností politické 

grémium a najmä dohody, ktoré padli ...a politické grémium ich na začiatku 

volebného obdobia prijalo, tie dohody, mám na mysli tie, ktoré sa týkalo... týkali ... 

výberu predsedov komisií na základe aj volebných výsledkov, ja som tieto ... toto 
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politické grémium prestal brať vážne, pretože už ... už stratilo moju dôveru. Takže aj 

vám odporúčam, aby si to brali s rezervou.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem všetkým. Nikto sa ... Faktická, pán poslanec 

Bajer.  

 

p. Bajer: Ja ... na základe toho, teda, čo povedal pán Jusko, potom všetky tieto uznesenia, 

všetko, čo vlastne vyšlo z dielní komisii, tak nech sa anuluje. Pretože tiež som neni 

oboznámený z toho, že čo sa vlastne akceptovalo na finančnej komisii, grantovej ... 

Nebol som informovaný. Tak, podľa tohto, vlastne metra, ktorý sa tu teraz  nastavil, 

tak poďme odznovu!  Všetko poďme... No ...tak  ... ale sa tu nastavuje . Tak poďme 

teraz všetko odznovu  a poďme teraz nanovo! A buďme informovaní všetci, všetky 

komisie!  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Máte vyčerpané príspevky, pán poslanec. Je mi ľúto. ... 

Nikto ďalší sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisie o 

prednesenie návrhu uznesenia. 

 

p. Fondrková: Takže návrhová komisia sa uzniesla, že: Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu, po a) -  berie na vedomie predložený materiál. A po b) - volí 

za člena Komisie školstva, kultúry a .... školstva... komisie, ako ďalšie osoby z radov 

občanov pána Mgr. Tomáša Maninu. Pán vicestarosta, dajte hlasovať o tomto 

uznesení. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem  návrhovej komisii. Sú nejaké pripomienky k 

návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 14- ti, proti 2, 4  sa zdržali, 2 nehlasovali. Konštatujem, že návrh uznesenia 

k tomuto bodu číslo 13 bol prijatý. Ďakujem vám všetkým 

 hlasovanie č. 17. 

           za: 14 , proti: 2, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 2 

 - uznesenie č. 286/XVI/2016 

 

 

 

 

Bod č. 14 

Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov na 2. polrok 2016 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 14. - Plán práce na 2. polrok 

2016. Predkladá pán hlavný kontrolór, poprosím ho o uvedenie materiálu. Nech sa 

páči, máte slovo. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, v zmysle § 18 

písm. b) zákona o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór 

predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej 

činnosti. Plán máte uvedený v tabuľke. Chcel by som ešte si osvojiť návrh, ktorý 

predniesol pán poslanec Vojtašá .../ ospravedlňujem sa,/ ... a prehodiť poradie týchto 
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kontrol tak, aby na 1. mieste bola kontrola hospodárenia v akciovej spoločnosti 

Cultus. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu, zároveň sa 

ospravedlním, v tom opravenom programe, tá zmena číslovania - tu mám skrátený 

názov bodu – pro forma ho prečítam ešte raz - Návrh rámcového plánu kontrolnej 

činnosti miestneho kontrolóra MČ BA Ružinov 2. polrok. Tu to mám fakt len 

skratkovite, ospravedlňujem sa. Otváram diskusiu, nech sa páči. Nikto sa nehlási do 

diskusie. Končím diskusiu, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

  

p. Patoprstý : /Ospravedlňujem sa./  Prosím dajte hlasovať o návrhu tak, ako je 

predložený v materiáloch. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem predsedovi návrhovej komisie. Sú nejaké 

pripomienky k návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie, 

hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 22, nikto proti, nikto sa nezdržal, nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že 

návrh uznesenia bol schválený k bodu č. 14. Ďakujem vám. 

 hlasovanie č. 18. 

           za: 22 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 287/XVI/2016 

 

 

 

Bod č. 15 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecného záväzného nariadenia č. 

26/2012, V. časť – daň za užívanie verejného priestranstva. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Bod č. 15. Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN 

č. 26/2012, V. časť – daň za užívanie verejného priestranstva. Aj tu poprosím pána 

miestneho kontrolóra o uvedenie materiálu, nech sa vám páči. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Ďakujem za slovo. Na základe schváleného rámcového plánu 

kontrolnej činnosti, vykonali sme v čase od 1. apríla do 10. mája kontrolu výberu 

daní za užívanie verejného priestranstva. Predmetom bol postup Miestneho úradu 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ako správcu miestnych daní, pri výbere 

miestnych daní, ich vymáhaní, informačný systém pre miestne dane a vnútorný 

kontrolný systém ich výberu za rok, za obdobie 2014 až 2015 v nadväznosti na 

právne normy a interné predpisy. Závery sú uvedené na konci správy. Rád by som 

vám ale prečítal jedno kontrolné zistenie. Pri kontrole náhodne vybraných spisov 

sme zistili, že sú porušované zásady pre vydávanie povolení na pridelenie 

vyhradeného parkovania v Miestnej časti Bratislava - Ružinov. V zmysle § 12, 

fyzická osoba, aby mohla mať takéto povolenie, musí byť vlastníkom alebo 

držiteľom osobného motorového vozidlá a nepodnikať s ním, alebo je užívateľom 

motorového vozidla, ktoré nie je na podnikateľské účely. Tzn. v osvedčení o 

evidencii vozidla je uvedený dátum narodenia držiteľa auta a nie IČO organizácie. V 

rozpore s týmto ustanovením sú žiadateľom, ktoré sú fyzické osoby, ktoré používajú 

firemné autá na súkromné účely, poskytovaná zľavnená daňová sadzba v zmysle 
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nášho VZN. Toto konanie bolo vyhodnotené ako nesprávne. Správne by takýmto 

žiadateľom mala byť právnická osoba a mala by byť zdaňovaná podľa sadzby 

právnických osôb. Po tomto zistení sme zastavili vydávanie povoleniek a upravili 

sme pravidlá. Okrem tohto, tejto nezrovnalosti sme nezistili žiadne iné nezrovnalosti 

pri určovaní výšky daní. Zároveň by som ale upozornil na 1 fakt a to, že priemerná 

doba vybavovania žiadosti kontrolovaných spisov bola 48 dní. Zaoberali sme sa, 

prečo je to tak dlhé. Na 1. pohľad jednoduchá agenda, avšak je veľmi prácna, 

náročná na kapacitu pracovných síl. Agenda spočíva v prideľovaní parkovacích 

miest, predlžovaní povolení, zmeny v povolení, zrušenie vyhradeného parkovania. V 

prípade nového parkovacieho miesta sme, miestny úrad zabezpečuje vypracovanie 

projektu organizácie dopravy, odsúhlasenie v komisii na magistráte, ďalej musí 

vykonávať kontrolu na mieste, zmien, zrušení a iných podnetov. Referenti sú 

sústavne rušení telefonovaním občanov, žiadosťami a urgenciami a pod. Osobitným 

problémom, ktorý neúmerne zaťažuje prácu miestneho úradu, sú konflikty pri 

obsadení vyhradeného miesta neoprávnenou osobou. Mestská polícia tieto situácie 

nerieši v prospech oprávnených žiadateľov vyhradených parkovacích miest. Ďalej by 

som poukázal na fakt, že držitelia preukazov ZŤP sú v Ružinove úplne oslobodení 

od platenia daní za vyhradené parkovanie. Náklady na vyznačenie vyhradeného 

parkovacieho miesta rovnako znáša miestna časť Ružinov. Často sú to ľudia, ktorí 

netrpia finančnou núdzou a ani ich schopnosť pohybu nie je v zásade limitovaná. 

Napr. magistrát hlavného mesta týchto občanov zdaňuje, i keď osobitnou sadzbou. 

Táto nelogickosť spôsobuje to, že držitelia týchto preukazov sa prednostne obracajú 

so žiadosťami na miestny úrad, samozrejme kde majú parkovanie bezplatné. 

Zamestnanci magistrátu in to priamo odporúčajú. Tým sa stáva, že komunikácie v 

správe miestnej časti sú preťažené, naopak tie, čo spravuje magistrát, nie sú 

vyťažené. Nás to samozrejme oberá o časť výnosu dane, veľmi to zaťažuje 

samozrejme referentov a znižuje to kapacitu vyhradených parkovísk pre bežných 

občanov. Preto v záveroch a  odporúčaniach odporúčame, aby pri najbližšej novele 

VZN, ktorá sa pripravuje, sme navrhli zrušiť toto oslobodenie od dane držiteľov 

preukazov ZŤP. Ak sú sociálne odkázaný, tak požiadajú z titulu sociálnej 

odkázanosti, nie z titulu že sú ZŤP. Ďalej by som chcel ešte upozorniť na jednu takú 

maličkosť. Sadzba tejto dane sa nám v posledných rokoch, výnos tejto sadzby dane 

sa nám znižuje a to z 1 dôvodu, že pred časom si organizácie, veľké, vymohli v 

zákone o regulácii sieťových odvetví to, že ak majú havárie, tak pri opravách 

nemusia platiť poplatky za zabratie verejného priestranstva, tzn. vodárne, 

kanalizácie, plynárne, elektro, telekomunikácie atď. Takže odkedy bolo toto, 

samozrejme, schválené, odvtedy v Ružinove nebola žiadna preventívna oprava, nič 

sa... všetko, všetko sú to len havárie. Tzn. v cene vodného stočného, samozrejme 

platíme si pravidelnú opravu a neviem, čo všetko, ale vôbec - samozrejme tieto 

organizácie využívajú tento paragraf, ktorí si prelobbovali, takže tuto vidím priestor 

pre poslancov rôznych stupňov, aby sa v tomto prípade angažovali, kedy bolo, lebo 

naozaj to je to nenápadne, ale napr. keď také telekomunikácie rozkopú Ružinov, to je 

obrovský príjem, akože, alebo, alebo plynárne. Takže to sú, v zásade oproti 

minulému obdobiu zásadne sa znížili tieto peniaze. Ďakujem, to je všetko. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pánovi kontrolórovi za uvedenie alebo 

prednesenie materiálu. Otváram diskusiu. Prvá v poradí pani poslankyňa 

Tomášková, nech sa páči. 
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p. Tomášková: Ja som rada, lebo túto vec, čo povedal poslednú pán kontrolór, poznám aj zo 

Starého mesta, keďže tam pôsobím. No, ja som sa aj nad tým zamýšľala. Je to 

naozaj, že si to vymohli, naozaj si to vymohli zmenou zákona. Tzn., že to je na 

legislatívcov v národnej rade, ak to dobre chápem. Kývnite mi hlavou, áno? V 

národnej rade zmeniť tento zákon. To znamená, že čo mi z toho ako môžeme z tohto 

titulu, lebo tento naozaj tu, to sú bohaté spoločnosti, ktoré predávajú služby. A 

predávaním služieb si skvalitňujú svoje siete. Majú absolútne na to, aby si platili 

svojim miestnym častiam za to, aby rozkopali cesty. Nerobia to, vieme aj v akej 

kvalite mnohokrát odovzdávajú tie rozkopávky, vieme akú majú starosť naši 

referenti, aby ich domohli k tomu, aby to dali do pôvodného stavu. A už vôbec nie 

v tej pôvodnej kvalite. To znamená, že mestské časti na to trpia a dávajú to potom 

mnohokrát za svoje peniaze do poriadku. Tzn. že ja teraz neviem, z tohto titulu – byť 

- my, ako poslanci, môžeme apelovať na - ak máme zástupcov, máme jedného 

zástupcu v Národnej rade, s našou radou, tak buď prostredníctvom cez neho, ale - 

naozaj tu vidím naozaj priestor, aby sme vytvorili tlak na zmenu tohto zákona, lebo 

je to naozaj veľmi zneužívané – aj zo strany, a musím podotknúť - bohatých 

spoločnosti, ktoré žijú z poplatkov obyvateľov, ktorí rovnako prispievajú, ako aj 

daňoví poplatníci, do činnosti mestskej časti. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Ja som to nemyslel, že by ste sa vy nejak angažovali v tom, ale ste 

tu zástupcovia rôznych politických strán, tak na rôznych grémiách to navrhnúť do 

svojho politického programu alebo do svojej agendy. A máte pravdu, tieto 

spoločnosti, náklady na údržby a opravy, majú kalkulované v cenách, ktoré im 

regulačný úrad schvaľuje. Hej? Takže to, oni to tam majú zahrnuté v nákladoch, 

akurát, že to neplatia. 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalší v diskusii prihlásený pán poslanec 

Guldan. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. To, čo pán kontrolór navrhuje vo vzťahu k tomu 

preukazu ZŤP, že ak teda nie je finančne odkázaný, alebo teda zdravotne - tento 

vzťah financie vs. zdravotné postihnutie... Ja sa obávam, že zákon je nastavený tak, 

že sa hovorí o držiteľovi preukazu ZŤP. A neviem, či sa ďalej komentuje to držanie 

toho preukazu aj jeho finančnými možnosťami. Ja len poukazujem na to, aby sme sa 

nedostali do rozporu s vyššou právnou normou. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Nie pán poslanec. Zákon toto vôbec nerieši. A upozornil som, že 

iné mestskej časti, aj magistrát, normálne zdaňujú aj týchto ľudí. Ako ilustráciu, 

nechcem hovoriť konkrétne mená, ale osobne poznám reprezentanta v niektorých 

športoch, telesne postihnutý, ktorý cestuje po celom svete, ale má vyhradené 

parkovanie, lebo chudáčik, proste má ZŤP. Ale to, že aktívne hraje - proste - X 

športov, tak to je len... ale, to sem nepatrí. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Než udelím slovo ďalšiemu prihlásenému, len pre 

ilustráciu poviem 1 skutočný prípad, ktorý sme nedávno riešili. Prišla sem jedna taká 

žiadosť o - vlastne výnimku, čo sa týka vyhradeného parkovania. Obyvateľ ZŤP, 

sám auto nevlastní, ale žiadal o ZŤP vyhradené parkovisko, ktoré by využíval jeho 

sused. Nežijú v spoločnej domácnosti - s tým, že on by ho vozil. Takže niekedy tie 

kolegyne, ktoré pracujú s týmto parkovaním, musia naozaj tvrdé oriešky 

rozlúskávať. A ešte si dovolím jednu poznámku, než udelím slovo ďalej. Pokiaľ bola 
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spomenutá pánom kontrolórom aj tá dĺžka vybavovania spisov, nakoľko zamestnanci 

to často robia paralelne popri telefonátoch, stránkach, atď., chcem upozorniť, my 

sme jediná mestská časť v rámci tých sedemnástich v Bratislave, ktorá má vlastne 

úradné hodiny 5× do týždňa. Všetci - robil som si prieskum - všetci ostatní to majú 

3×. Na jednej strane je to ústretové voči obyvateľom, že nemusí pozerať do diárika, 

na web atď., vyberie sa na úrad, na 2. strane - zas len pre ilustráciu, kolegovia, alebo 

naši spolupracovníci, zamestnanci, so sociálneho musia chodiť k sociálnym 

prípadom, výjazdy.... kolegyne zo životného prostredia chodia k požiadavkám na 

orezy, výruby, nahlásené nejaké skládky atď. Je na zamyslenie, či tých 5 dní, ktoré 

síce sú ústretové, nie je v konečnom dôsledku faktor, ktorý môže ovplyvniť dĺžku 

vybavenia, žiadosti, podnety, sťažnosti atď. Prihlásená faktickou pani poslankyňa 

Tomášková, nech sa páči. 

 

p. Tomášková: Nechala by som túto debatu, keď budeme schvaľovať rozpočet, pretože si 

myslím, že dá sa tomu vyhnúť tým, že by sme zriadili kvalitnejší front-office. 

Nemyslím kvalitnejší, že teraz nie je kvalitný, ale skôr rozsahom a množstvom 

prijatých stránok. Tzn. že tam by ten počet dní od pondelka do piatka na front-office-

e mohol ísť bez štandardným procesom, ale tí úradníci, ktorí vykonávajú odbornú 

činnosť a robia rozhodnutia a potrebujú na to ten kľud, ktorý k tomu potrebujú, ten 

by sa tým režimom tým pádom od pondelka do piatka nemusel riadiť. Takže toto, 

myslím si, že môže byť predmetom naozaj, keď budeme riešiť aj možno peniaze, 

ktoré by sme potrebovali na rozšírenie takejto služby. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Zaujímavá myšlienka, ďakujem pekne. Pán kontrolór sa 

hlási o slovo, potom pán poslanec Hrapko. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Samozrejme, rozsah úradných hodín sem nepatrí. To je na 

samostatnú debatu. Je to veľmi zásadné rozhodnutie. Ale není ani ten problém front- 

office-u. Problém je, že ľudia v úradných hodinách proste telefonujú. Keď tí, čo 

prídu osobne, ten front-office ich proste vyrieši. Ale keď pani, jej zvoní za hodinu 6× 

telefón, ona nemôže nezdvihnúť v úradných hodinách telefón, lebo nevie, kto je na 2. 

strane. Ale teraz si prestavte, že píšete rozhodnutie, 6× ste prerušený a vraciate sa 

k tomu atď. Potom vznikajú samozrejme chyby, stresuje to... no. A často krát tí 

ľudia, ktorí telefonujú, proste neoprávnené veci, zle telefonujú, inde, chcú veci, ktoré 

nesúvisia s agendou, proste je to problém. Potrebovali by 1-2 dni, kedy nemusia 

zdvíhať telefón. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. V diskusii prihlásený pán poslanec Hrapko. 

Máš slovo. 

 

p. Hrapko: Ďakujem, ja mám 3 veci. 1. vec, tie ZŤP, ako pravdupovediac, nemyslím si, že 

ZŤP je čo závidieť a nemyslím si, že to, že sme to dali zadarmo, že je problém. Skôr 

by som chcel túto apelovať na pána mestského poslanca, že či by sa nezamyslel, že 

by mesto to zmenilo na taký istý princíp, aby sme nemali my tento problém, že by 

mesta ... pristúpilo na podmienky a tým pádom by nebol rozdiel medzi Ružinovom 

a mestom. Ďalšia vec, čo sa týka obsadenosti ľudí na úradoch. Čo sa týka mestského 

úradu, ja som už aj hovoril na komisii pre parkovaciu politiku, my máme hlboko 

podcenené počet miest pre parkovanie. Myslím a chcel by som aj týmto vyzvať 

starostu, zástupcov, prednostku, aby sa zamysleli nad tým, lebo tam nám aj 

odchádzajú ľudia do dôchodku a treba to nejak – za 1.) obnoviť, treba to podľa 
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môjho názoru aj rozšíriť. 3. vec - čo sa týka tých rozkopávok, áno, máš pravdu, ale v 

normálnej samospráve to funguje tak, že sú združenia samospráv, ktoré vlastne tieto 

veci riešia na úrovni vlády, parlamentu a pod. Len pokiaľ ja viem, tak my v ZMOS-e 

nie som ... teda .. nie sme tam, a tam, kde sme, tam to je celkom nefunkčná 

organizácia. Takže možno, že by sme sa mali zase zamyslieť nad tým, že či by sme 

nevstúpili tam, ktorý má aj nejaký reálny vplyv. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Prihlásený pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Pán kontrolór, ak dovolíte, nenechá mi pripomienkovať to, do čoho sa vy 

začínate, ako kontrolór miestnej časti nejakým spôsobom angažovať. Ja neviem, že 

či vy vôbec  poznáte pozadie zdravotne ťažko postihnutých osôb. To je 1 vec. 2. vec 

- ak by zdravotne ťažko postihnutý človek mal byť zdravý, veľmi rád by toto 

zdanenie a vôbec všetko, čo navrhujete, vrátil za to svoje zdravie. Ono to nejde ale. 

A chcem vám pripomenúť, tak jak ste dali vy príklad o tom športovcovi, tak isto 

mesto navrhovalo, aby verejná doprava bola týmto ľuďom proste spoplatnená. A vo 

veľmi krátkom čase zistili, že ako začínali úplne ... za hranice zasahovať do tejto 

skupiny, do tejto špeciálnej skupiny. A keď ste - ešte 1 prípad, alebo príklad poviem. 

Vy ako keby ste požiadali gynekológa, lekára, aby na súd prichystal proste 

hodnotenie trebárs chirurga, ktorý chirurgicky robil zákrok na ľudskom organizme 

a on má vlastne posúdiť, že či pochybil alebo nepochybil. Mne sa toto... mne sa to 

úplne zdá, že to je mimo vašej kompetencie a vôbec, že takéto niečo navrhujete! 

 

p. Furin, kontrolór MČ: No, za 1. - existuje nejaká teória, ktorá hovorí niečo o zdaňovaní, 

ktorá sa učí aj na školách. A jedna z 1. téz sa tam píše, že dane sú na to ... aby 

vytvárali príjmy rozpočtov. Na vytváranie sociálnej politiky, zdravotnej politiky, sú 

iné nástroje. hej? Takže dane sú na to, aby napĺňali rozpočet a na nič iné. Sociálnu 

politiku robíme inými nástrojmi - to za prvé. Za 2.-  ja neviem, ten príklad, čo ste 

použili, neviem ako, ako to zapadá, ale je strašne demoralizujúce, keď na úrad príde 

človek požiadať o zľavu na Jaguári. To je fakt demoralizujúce. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Iba 1 otázka. Máte zmapované, koľko je počet zdravotne ťažko postihnutých 

v Ružinove? A aký to prinesie prínos v tých daniach? Máte to zmapované? Alebo len 

na báze teórie hovoríte?  

 

p. Furin, kontrolór MČ: Áno, hovorím na báze teórie. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktická, pán poslanec Hrapko, nech sa páči. 

 

p. Hrapko:  Günther, nedalo mi to, ale keď by to bolo tak, ako to hovoríš, tak by 

neexistovali daňové úľavy. Takže není to celkom, ako to hovoríš. Ďakujem. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Práve preto máme taký zlý ... deformovaný systém a preto nám to 

tak nejde. Lebo máme všelijaké úľavy. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem všetkým. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím 

diskusiu, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Nech sa páči. 
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p. Patoprstý: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia číslo 26 z 

roku 2012, 5. časť Daň za užívanie verejného priestranstva. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 17, nikto nebol proti, 5 sa zdržali, nikto neboli hlasujúci. Konštatujem, že 

návrh uznesenia k bodu číslo 15 bol schválený. 

 hlasovanie č. 19. 

           za: 17 , proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 288/XVI/2016 

 

 

 

Bod č 16 

Správa o výsledku kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu za roky 2014 - 2015 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Bod číslo 16 ... nasleduje?...  Správa o výsledku kontroly 

dodržiavania všeobecne záväzného.../ pardon... ospravedlňujem sa./ Ešte raz, pán 

kontrolór. Správa o výsledkoch kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu za roky 

2014-15. Do tretice prosím pána kontrolóra o uvedenie materiálu. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Ďakujem. Na základe plánu práce kontrolnej činnosti sme 

vytvárali  kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu za roky 2014-2015. 

Predmetom bola spôsob tvorby, použitie, evidencia atď. Musím konštatovať, že až 

na jednu výnimku musím konštatovať, že všetko je v súlade s tým, ako sa to má 

robiť a tou výnimkou je to, že pri kalkulácii stravných lístkov sme použili nesprávny 

vzorec, resp. nepoužili sme aktualizáciu, ktorá vyplýva z opatrení ministerstva 

financií, ktoré upravuje výšku stravného. To sme nepremietli do kalkulačného 

vzorca, ale už to bolo odstránené. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie, 

končím diskusiu. Poprosím ešte návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

Ďakujem pánovi kontrolórovi. 

 

Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Správu o výsledkoch z vykonanej kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu za 

roky 2014 až 2015. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak, pripravme a na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 20, nikto proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval. Konštatujem, že návrh 

uznesenia k bodu číslo 16 bol schválený. Ďakujem vám. 

 hlasovanie č. 20. 

           za: 20 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

 - uznesenie č. 289/XVI/2016 
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Bod č. 17 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Ružinov podaných dňa 26.04.2016 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 17, podľa nového číslovania - 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti BA Ružinov, podaných dňa 26. apríla 2016. Poprosím pani poverenú 

prednostku o uvedenie materiálu. 

 

p. Lehotayová, poverená prednostka MÚ MČ: Takže predkladáme vám informáciu o 

vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov podaných dňa 26. 4. 2016. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, áno stačí k uvedeniu. Ďakujem, otváram 

diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie, končím diskusiu. Poprosím opäť návrhovú 

komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Informáciu o interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, podaných dňa 26. 4. 2016. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 16, nikto proti, nikto sa nezdržal, štyria nehlasovali. Konštatujem, že návrh 

uznesenia bol prijatý. 

 hlasovanie č. 21. 

           za: 16 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 

 - uznesenie č. 290/XVI/2016 

 

 

 

Bod č.18 

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 18 - Kontrola plnenia uznesení 

miestneho zastupiteľstva. Aj tu len veľmi v krátkosti poprosím pani Lehotayovú, 

poverenú zastupovaním prednostu. 

 

p. Lehotayová, poverená prednostka MÚ MČ: V materiáli ste mali priloženú kontrolu 

plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

termínovaných k zasadnutiu miestneho zastupiteľstva k dnešnému dátumu, dňa 21.6. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nikto sa 

nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Opäť dávam slovo návrhovej komisii, 

predsedovi návrhovej komisie. Nech sa páči. 

 

p. Patoprstý : Ďakujem, pán vicestarosta, dajte prosím hlasovať o materiáli, ako je 

predložený. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: K návrhu uznesenia, tak ako je predložený? Ďakujem 

veľmi pekne. Sú k návrhu uznesenia nejaké pripomienky? Nie je tomu tak, 

pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 18, nikto proti, nikto sa nezdržal, 3 nehlasovali. Návrh uznesenia k bodu 

číslo 18 bol schválený. Ďakujem. 

 hlasovanie č. 22. 

           za: 18 , proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 

 - uznesenie č. 291/XVI/2016 

 

 

 

Bod č. 19 

Interpelácie 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 19 a to Interpelácie. V prípade, 

že niekto z prítomných má nejakú interpeláciu, poprosím predložiť písomne 

kolegyniam z organizačného referátu, tak isto aj možnosť predniesť ju na mikrofón. 

Nech sa páči. Otváram tento bod. 1. prihlásený, pán poslanec Jusko, máte slovo, 

prosím. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán predsedajúci. 1. interpelácia je na pána starostu Dušana Pekára. 

Vážený pán starosta, prečo je negatívna výška vlastného imania v televízii Ružinov 

TVRaRE, s.r.o. podľa účtovnej uzávierky k 31. 12. 2015, -10 496 EUR?  

Ružinovského podniku VPS, a.s. 1.697.528 EUR, záverečný účet a správa 

o hospodárení, strana 15 Mestskej časti Bratislava-Ružinov v roku 2015. Ďakujem, 

s pozdravom.  

2. Vážený pán starosta, nebol mi predložený obchodný plán Cultus, a.s.. Tak isto 

nemám vedomosť o kúpe auta za 27.000 EUR. Ide teda o SUV pre potreby 

riaditeľky Cultus, a.s. Nemyslite si, že ako hlavný akcionár Cultus, a.s., je tento typ 

auta luxusom vzhľadom na finančnú situáciu Mestskej časti Bratislava - Ružinov? 

Ďakujem, s pozdravom.  

Ďalšia. Vážený pán starosta, zadal Miestny úrad Ružinov externej firme 

vypracovanie Program hospodárskeho sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov na roky 2014 až 2020? Ak áno, aká bola výška tejto zákazky a koľko 

zaplatil Miestny úrad Bratislava - Ružinov tejto firme za túto štúdiu? Ďakujem, 

s pozdravom. 

Vážený pán starosta, aké boli prijaté opatrenia v roku 2016, aby bol očakávaný 

príjem z prenájmu majetku VPS vo výške 300.000 EUR? Príjem, podotýkam príjem 

z podnikania a vlastníctva majetku bol naplnený v roku 2015 do výšky 420.490 EUR 

oproti plánovanému rozpočtu 786.169 EUR, plnenie na 53,5 %. Ďakujem, 

s pozdravom. Ďakujem pán predsedajúci, to je všetko. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Nikto nie je prihlásený ďalej do tohto 

bodu. Aha, tak dobre, hlási sa rukou pán poslanec Matúšek. Nefunguje – údajne - 

zariadenie. Kolegovia už idú preveriť, ale poprosím, dobre, tak preveríme, potom 

dáme slovo na mikrofón. OK už sme, už si v éteri. Nech sa ti páči pán poslanec. 
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p. Matúšek: Ďakujem. Ja by som chcel zopakovať interpeláciu z predchádzajúceho 

mestského zastupiteľstva v tom znení, že: „Pán starosta, dodnes sme, ako Združenie 

občanov, nedostali odpoveď, že čo urobila mestská časť, respektíve pán starosta, v 

súvislosti so zatvorením verejného parkoviska, čiže od 26. apríla dodnes?“ Keďže 

som tú odpoveď nedostal a nedostalo to ani Združenie občanov, opakovane 

interpelujem v tejto veci ten istý obsah. To je všetko, ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Rovnako poprosím potom písomne 

organizačnému, ako všetci. Už nikto ďalej nie je prihlásený do bodu Interpelácie. 

Končíme bod Interpelácie. 

 

 

 

Bod č.20 

Rôzne 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame do posledného bodu, č. 20, a to Rôzne. 

Otváram bod Rôzne. Nech sa páči, môžete sa hlásiť do bodu. Prvá pani poslankyňa 

Barancová. Máš slovo, nech sa páči. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela kolegov informovať, že ako 

predsedníčka Komisie školstva kultúry a športu, som sa s pánom Filcom, ako členom 

komisie, stretla s pánom Ing. Lenárom, ako riaditeľom Ružinovského športového 

klubu, za účelom, alebo z dôvodu, že ako by sa mal rozvíjať šport v Ružinove. 

Hovorili sme o tom, že má svoje predstavy, keďže zvládol už tú krízovú intervenciu 

v tom Ružinovskom športovom klube... Predtým na zastupiteľstve sme schválili 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, s výhľadom až do roku 

2023. Určite takýto dokument je prínosom. Vieme o tom, že teda je to strategickým 

dokumentom, že je otvoreným dokumentom, ale nejaké takéto konkrétne nástroje 

tam chýbajú vo vzťahu, teda, k rozvoju športu v Ružinove. Preto si dovolím 

poslancov poprosiť o podporenie uznesenia, že miestne zastupiteľstvo dá prednostke 

mestskej časti vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu  koncepciu rozvoja 

športu v Mestskej časti Bratislava - Ružinov v súčinnosti s  Ružinovským športovým 

klubom. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Ďalší prihlásený je riadnou... Pán poslanec 

Drozd, nech sa ti páči... Štuchnite do kolegu prosím... 

 

p. Drozd: Ďakujem pekne. Tak ja som chcel osloviť pána Pekára, mám k nemu nejaké 

otázky..., aj vzhľadom na daň z nehnuteľnosti. V zastupiteľstve tomto sa odsúhlasilo, 

že Mestská časť Ružinov nesúhlasí s navyšovaním dane z nehnuteľnosti v tom 

objeme, ako bola prezentovaná. Zase v médiách, a takisto ústami pána primátora, 

deklaruje, že starosta mestskej časti súhlasí – súhlasí -! ,  so zvýšením dane 

z nehnuteľnosti. Takže chcel som, aby tuná v zastupiteľstve odpovedal na túto 

otázku. Neviem prečo odišiel? Lebo dobrým mravom by malo byť, že keď má nejaké 

povinnosti, to poviem na mikrofón a odídem, a poviem či sa vrátim, alebo nevrátim. 

Neviem, vráti sa ešte?  Alebo ...Nevráti... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Podľa toho, akí budeme rýchli... 
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p. Drozd : Čiže toto je taká zásadná otázka. Lebo zastupiteľstvo na meste je koncom tohto 

mesiaca a tam, v podstate, by sa aj mestskí poslanci mali rozhodnúť a na základe 

toho, ako sa rozhodli mestské časti. Čiže nemôže sa hovoriť tak, že na mestskej časti 

odsúhlasíme nesúhlasné stanovisko, a potom sa prezentuje súhlasné. Druhá vec, čo 

som sa chcel spýtať, je riešenie nájomného bývania. Vzhľadom na to, že toto – 

nielen náhradné nájomné bývanie, ale celkovo nájomné bývanie treba riešiť, či už na 

meste, či na mestskej časti; tak ja mám návrh takého... uznesenia, ktoré by v nejakej 

forme riešilo. Poprosím kolegov, keby ste sa trochu venovali tomu, čo hovorím. 

Lebo, potom tu máme veci ako „zahusťovačky“, potom všetci s tým nesúhlasia. Len 

treba prikročiť k riešeniam, ktoré predídu týmto „zahusťovačkám“. Ja si myslím, že 

tak ako boli naplánované tieto sídliska, ktoré tu máme, ako Štrkovec, Trávniky, 

Ostredky... a Pošeň, a ktoré majú svoju koncepciu, svoj urbanizmus, boli 

naplánované... Zase sa tu niekto ruší, rozpráva za mnou...  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prosím, počúvajme sa. 

 

p. Drozd :  Tak vzhľadom na to, že tieto skúsenosti, ktoré sú tu aj z minulosti, by sme mali 

aplikovať aj v tejto veci, v tejto dobe. Ja si myslím, že tu máme v Bratislave veľké 

pozemky, ktoré sa...  By som poprosil... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte jeden príspevok pre pána poslanca tam prosím 

zadajte... Druhý.  

 

p. Drozd : ...ktoré sa voľakedy využívali, povedzme, na ... podnikateľskú činnosť; sú to 

bývalé braunfieldy, alebo sa používali tieto pozemky na poľnohospodársku výrobu. 

V dnešnej dobe tie družstvá, ktoré tu aj boli,  či už na Trnávke, či v Prievoze, už 

neplnia svoju funkciu... A tak isto si myslím, že v intraviláne Bratislavy by sme sa 

mali s tým vysporiadať tak, že radšej naplánujeme dopredu nejaké možnosti na 

výstavbu, nielen nájomného, ale aj normálneho bývania, nielen náhradného 

nájomného bývania, ale ja nájomného bývania. Takisto, naplánovať to tak, aby to 

malo nejaký urbanizmus, aby to malo nejaký zmysel, aby boli tie sídliska vytvorené 

tak, ako boli príkladne vytvorené tu v Ružinove, na Štrkovci, na Trávnikoch, na 

Ostredkoch; aby mali svoje... zázemie, svoje služby, svoju občiansku vybavenosť, 

materskú školu, ihriská, atď. atď. Tak ja si myslím, že by sme mali dať podnet z 

mestskej časti, mali by sme dotiahnuť urbanistickú štúdiu, ktorá sa začala robiť v 

lokalite Domové role - Pálenisko, a dali to ako podnet na zmenu územného plánu na 

mesto. Čiže ja by som prečítal uznesenie, ktoré som predniesol aj na komisii 

územného plánovania: „V záujme podpory rozvoja nájomného bývania, 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov navrhuje zintenzívniť práce v 

Mestskej časti Ružinov na spracovaní urbanistickej štúdie Pálenisko - Domové role, 

spracovateľ Architektonická kancelária Jančina, z dôvodu prípravy urbanistického 

riešenia tohto územia, čo sa týka bývania, aj nájomného, občianskej vybavenosti 

(služby, školy, sociálne zariadenia, športoviská, ďalej parky, riešenia statickej a 

dynamickej dopravy), ktorá bude slúžiť ako podklad na zmenu Územného plánu 

hlavného mesta SR – Bratislavy, a predložiť do zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov variantné riešenie, urbanistické štúdie do konca roka 2016.“ 

Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Aha, máme tu jednu faktickú, pani 

poslankyňa Štasselová, nech sa vám páči.  
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p. Štasselová: Ďakujem pekne. Mne sa páči tento návrh. Len bolo by dobré, keby sme 

vychádzali z nejakých dát. Akože- vychádzali... To, čo bežne už vo svete sa deje; 

teda u susedov v Čechách úplne bežne, aj v Brne, aj v Prahe, že sa urobí najprv 

analýza tých potrieb a ... aj koľko by to naozaj niečo takéto stálo, a potom na základe 

toho by sa vlastne navrhlo. Ale musím hovoriť, že naozaj sa mi to páči, lebo 

nájomné bývanie je téma, ktorú by Bratislava mala ťahať. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz 3 faktické. Prvá pani poslankyňa 

Tomášková, nech sa páči. 

 

p. Tomášková: Rovnako zdieľam názor pozitívny. Mňa len zaujíma, keďže je kolega 

členom komisie, či deklaruje stanovisko celej komisie, lebo - beriem to potom, ak to 

je súhlasné stanovisko, alebo taký postoj, že prednášaš návrh, s ktorým sa stotožní 

celá naša komisia, tak je to aj pre nás, ako vašich kolegov, pomerne akože 

odporúčacie.... Preto chcem, aby si mi mohol odpovedať, či je to naozaj..., alebo teda 

predseda komisie, že by mi vedel poradiť, že či to sa s týmto návrhom stotožňuje 

celá komisia a budeme to brať ako odporúčanie ?  Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Ďalšia faktická, pán poslanec Turlík, nech 

sa ti páči.  

 

p. Turlík : Ďakujem. Ja mám na predkladateľa, pán Drozd, otázočku, v súvislosti so znením 

toho uznesenia, či je potrebné dávať tam meno a názov, teda, realizátora danej 

skupiny, ktorá nám robí tú urbanistickú štúdiu? Aby sme si to nezadefinovali tak 

presne. Takže... či ste sa s tým osvojíte, aby názov „pán Jančina“, aby tam 

nefiguroval v tomto. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalší v poradí pán poslanec Sloboda, nech sa ti 

páči. 

 

p. Sloboda : Ďakujem. Ja chcem len pripomenúť, že, samozrejme, s pánom Jančinom niečo 

také vôbec bolo spracovávané. A tá zmluva, ktorá bola s ním uzatvorená, bola 

katastrofálna. To znamená, že ak sa tu o niečom takomto vôbec budeme baviť, tak 

naozaj, treba dôkladne si prejsť jeho pôvodnú zmluvu, prípadne s ním možno 

uzavrieť aktualizovanú. Ale jednoducho to, čo on nakreslili, jednak boli tak trošku 

fantazmagórie, a nebol... vôbec to zadanie, ktoré dostal, myslím si, že nebolo 

v poriadku. Takže treba si to dôkladne prejsť ešte raz, že čo vlastne po ňom presne 

chceme. Pretože, samozrejme, táto oblasť je vo veľkom záujme. Netýka sa to len 

nájomného bývania. Takže, už tam majú vopred kúpené investori samozrejme svoje 

pozemky, a len čakajú na to, kedy sa spravia takéto zmeny územných plánov. Takže 

každá zmena územného plánu, rovná sa záujem investora, ktorý tam má nakúpené 

pozemky. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz s faktickou pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd :  Ja by som odpovedal: Áno, bolo to... tento návrh som prerokoval aj v komisii 

územného plánovania. Všetci členovia komisie boli za. Čiže komisia územného 

plánovania takéto uznesenie schválila. Druhá vec, na pani architektku Štasselovú je – 

tieto... veci už, v podstate, v nejakom zmysle boli spracované, lebo v minulosti bola 
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uzatvorená zmluva s víťazom obstarávania, s pánom Jančinom. Môžeme 

polemizovať o tom, že či tá zmluva bola dobrá, nebola dobrá... V podstate pre mňa je 

dôležité, aby sa na týchto veciach robilo. Keď chýbalo niečo v zmluve, tak to treba 

dotiahnuť. Ale pán Jančina, ako architektonická kancelária, má platnú zmluvu, aspoň 

podľa mojich vedomostí, venoval sa tomuto územiu, tie dáta, ktoré potreboval na 

spracovanie takejto veci určite má. A chcem, aby to prezentoval tu na zastupiteľstve, 

aby sme sa posunuli ďalej. A ešte na pána poslanca Turlíka – no, tú kanceláriu 

Jančina tam uvádzam kvôli tomu, že bola podpísaná s ním zmluva. Treba dotiahnuť 

tieto veci a začať na tom intenzívne robiť. Takisto, jak sa nerobilo na tejto 

urbanistickej štúdie, tak sa nerobilo na územných plánoch zón, a teraz sme atakovaní 

s tými nepríjemnosťami, ktoré máme. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz sa vraciame k riadnym príspevkom. Pán 

poslanec Sloboda, prvý v poradí, prosím. 

 

p. Sloboda : Ďakujem. Ja len že som sa troška pohrabal v tých zmluvách, o ktorých sme sa 

tu bavili, počas ... skorej na zastupiteľstve... Aj k tej darovacej zmluve na financie na 

zakúpenie toho fotoaparátu pre Patrika, alebo, aby som bol presnejší, keď teda 

hovoríme, tak pre predsedu Komisie územného plánovania. Darovaciu zmluvu 

s Cultusom uzavrelo OZ Človek a mesto, za ktoré koná pán Vladimír Nedoma; 

zhodou okolností tento pán Vladimír Nedoma je spoločník v spoločnosti Heydukova 

s.r.o, ktoré stavá nadstavby v Starom meste. Čudujme sa svete, jeho spoločník, jedna 

k jednej - pardon, on je dokonca menšinový, väčšinový je Druhý Grand Capital, a 

zároveň aj konateľ, je pán Martin Fleischman, ktorého tu určite poznáme z káuz 

„Interset“ a neviem čo všetkých možných jeho nadstavieb. Takže toto mi dosť 

zaváňa tým, že si tu poisťoval, takýmito drobnými peniazmi, spoluprácu predsedu 

Komisie územného plánovania. Vyzerá to veľmi divne, keď prijímame takéto 

peniaze, takouto okľukou, cez Cultus, akože. To ... akože, to snáď nie! A ja by som 

minimálne, ako člen komisie územného plánovania, takéto niečo v živote neurobil, 

ani nikto by niečo takéto nemal robiť. Druhá vec je, že... Zároveň si ešte aj požiadalo 

toto občianske združenie o grant na zakúpenie fotoaparátu. Takže ešte nakoniec by 

sme to vyfinancovali my sami, že oni nám darovali ten fotoaparát, myslím že  

Patrikovi., takže by sa to tak pekne uzavrelo do kruhu. No, ja mám minimálne 

pochybnosť, keďže už to tu poznám: Nič nie je zadarmo. Takže ani takýto dar 

nepovažuje naozaj „za zadarmo“. A ak pani riaditeľka Cultusu hovorila, že to 

vybavila vďaka svojim známostiam, tak keď má také známosti s pánom 

Fleischmanom a pánom Nedomom, tak dúfam, že nám... pomôže dotiahnuť aj 

nadstavby, ktoré máme problematické po Ružinove. Bolo by to vynikajúce, som rád, 

že tu niekoho takého máme. Vďaka.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. V poradí ďalší, pani poslankyňa Šimončičová. 

Prosím. 

 

p. Šimončičová:  Ďakujem veľmi pekne. 26. 4. tohto roku sme schválili uznesenie, týkajúce 

sa návrhu riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch materských škôl a 

základných škôl, ktorý predložila pani kolegyňa Barancová. V tomto programe 

vlastne máme dnes, ako informatívny materiál, a ja by som poprosila, kedy tak 

dôležitý materiál nebol iba informatívny. Neviem, kto si číta informatívne 

materiály..., ale to sú také, ku ktorým diskusia vlastne ani nie je. Preto to chcem 

zaradiť... A ani do konca na komisiu územného plánovania a životného prostredia sa 
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o tomto nehovorilo nič. Tak ja by som prosila, keby tento návrh riešenia, ktoré podľa 

mňa je len takým prvým nástrelom riešenia, ani mu veľmi dobre nerozumiem, sa 

vám priznám, hoci to by mala byť moja parketa... Tak ja by som prosila, keby sme 

naozaj tento návrh riešenia mali na septembrovej našej komisii územného 

plánovania, životného prostredia, dopravy, a potom bol zaradený, po schválení 

komisiou, ako riadny bod zastupiteľstva. Čiže dávam tento návrh... dávam tento 

návrh uznesenia, že : miestne zastupiteľstvo žiada prednostu Miestneho úradu 

Bratislava - Ružinov, pardon pani prednostka, možnože budete ešte dovtedy? Tak 

píšem to pre istotu v takom neutrálnom stave – prednostu..., vy ste to predkladali - 

aby návrh riešenia starostlivosti o zelene a dreviny v areáloch materských škôl 

a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov, 

bol najprv prerokovaný v komisii územného plánu, životného prostredia a dopravy, a 

potom zaradený, ako riadny bod zastupiteľstva. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Ďalej v diskusii prihlásený, pán zástupca 

Gajdoš, máš slovo. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za slovo. Ja v podstate len by som rád udal 

takú informáciu. V minulých dňoch, teda, alebo v minulých týždňoch pán starosta 

vymenoval dočasnú komisiu pre parkovaciu politiku, ktorá vznikla, v zásade, naprieč 

celým politickým spektrom. My, s pánom Ing. Hrapkom, sme boli ako zástupcovia 

tejto komisie na magistráte rokovať o veciach, ktoré sa týkajú tejto politiky. Minulý 

týždeň... áno, minulý týždeň..., alebo tento týždeň?... tu boli zástupcovia magistrátu, 

na miestnom úrade, kde sme tiež o týchto veciach rokovali. Situácia nie je taká 

jednoduchá a ľahká, ako by si možno niekto predstavoval... Ale vy, iste, 

Ružinovčania, čiže vy to tu dobre poznáte... V podstate sme dospeli k jednému 

veľmi vážnemu záveru, že je nutné vykonať kompletnú pasportizáciu, pretože tzv. 

vnútrobloky, alebo účelové komunikácie vlastne ťažko povedať, komu patria – časť 

ich patrí mestu, časť ich patrí neznámym majiteľom, časť ich patrí súkromným 

obyvateľom. Je nutné vydokladovať tie stavebné práce, ktoré boli vykonané, 

častokrát v rámci akcie „Z“, ako sú parkoviská, že teda, kde a ako sú kolaudačné 

hodnotenia z týchto vecí. Čiže čaká nás dosť vážna práca, ktorú budeme musieť 

externe zaplatiť, lebo na to tu nie sú žiadne kapacity. A samozrejme následne sa 

trebalo poriadne oboznamovať s pripravovaným mestským VZN-kom, ktoré 

predpokladám, že v septembri by mohol byť prijaté. Následne prispôsobovať našu 

filozofiu tomuto, a samozrejme, až sa nám nakopí isté množstvo materiálu k tomu, 

tak by sme chceli veľmi úzko spolupracovať so stavebnou komisiou, aby to malo 

jednotný ťah, a aby to malo celé zmysel. Čiže príjmite to len ako informáciu o tom, 

že niečo takéto sa deje. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Ďalej prihlásená pani poslankyňa 

Reinerová. Nevidím ju však, to znamená, že stráca poradie. Ďalší v poradí, pán 

poslanec Guldan, nech sa ti páči. 

 

p. Guldan : Ďakujem pekne za slovo. K otázke nájomných bytov: Budem sa snažiť 

predložiť na zasadnutie komisie, alebo aj, tam sme o tom už hovorili, miestnej rady 

taký návrh, aby Mestská časť Bratislava - Ružinov začala pripravovať ideový zámer 

výstavby, povedzme že - päťdesiatich nájomných bytov, aby sa do územného plánu, 

ktorý tu spomínal pán poslanec Drozd, aj do toho územia Domové role - Pálenisko, 

dostali alebo premietli tieto zámery. A vôbec sa netreba vyhýbať spolupráci mestskej 
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časti a nejakých developerských skupín. Pokiaľ sa urobia korektné dohody, ja by 

som bol veľmi rád, keby sme k tomuto začali..., Lebo už o tom hovorím... hovorím ja 

minimálne, druhý, tretí rok. Teraz to som si všimol, že minulý rok sa to dostalo aj do 

programového vyhlásenia strany Smer, a som rád, že toto sa tu, aj na tejto pôde 

presadzuje. Na margo toho, čo hovorila pani poslankyňa Štasselová: Ja som toho 

názoru, že najskôr musí byť idea, opretá o vôľu, a potom sa môžu voliť prostriedky 

a formy, ako sa to bude teda napĺňať. Takže táto idea, o ktorej hovoril poslanec 

Drozd, je identická v podstate aj s mojím zámerom. Bol by som veľmi rád, keby ste 

to aj v budúcnosti naďalej podporovali. Ja tento návrh pripravím. Možno sa mi 

podarí s niekým hovoriť z týchto klubov, keďže už som bol takto... označený, že teda 

- Fleischmann a spol., ktorého som ja veľkým kritikom, niekoľko rokov, za tie 

nadstavby, najmä v 500 bytoch. Ja som o tom nevedel, takže... Ďakujem pekne.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. Ďalší v poradí pán poslanec Jusko, 

nech sa vám páči. 

 

p. Jusko : Ďakujem pán predsedajúci. Ja nadviažem na to, čo povedal pán Gajdoš. Ja som sa 

zúčastnil tiež tej parkovacej... rokovania parkovacej komisie. Čo mi tam chýbalo, sú 

... takú nejakú stratégiu-  termínovanú; čo máme kedy spraviť. Neobával by som sa 

hlavného mesta Bratislava. Podľa mojich informácií to bude na jeseň. Či to bude 

v septembri, neviem, schvaľovať, mestské zastupiteľstvo. Skôr by som odporúčal 

tiež tu pasportizáciu. A pretože tu bolo povedané -informatívne, ja odporúčam 

uznesenie: Miestne zastupiteľstvo odporúča vykonať pasportizáciu vlastníkov 

účelových komunikácií na území Ružinova a vysúťažiť externú firmu, ktorá 

zrealizuje túto pasportizácia. Zodpovedný: Prednosta. Termín: 18. 10. Prečo? Pretože 

my sme sa bavili, ako komisia, ja som to na grémiu navrhol, že to dajme všetci tí, 

ktorí boli zúčastnení na komisii. Ale ja si myslím, že je vašim právom, poslancov, sa 

k tomu vyjadriť, alebo povedať - áno alebo nie – chceme tu pasportizáciu, alebo ju 

nechceme.  Vlastne tá pasportizácia nám zlepšuje... lepšie vyjednávaciu pozíciu, že 

budeme vedieť koľko máme, kde máme aké  problémové miesta, a teda nám zlepšuje 

tú vyjednávaciu pozíciu. Druhú vec: Minule som tu hovoril, a bol som aj vlastne tuto 

na miestnom úrade – to je  ďalšie uznesenie k návrhu, teda od: „Zverejniť zoznam 

pridelených nájomných bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov; 

zodpovedný: prednosta mestskej časti. Termín:  ihneď.  Dnes tieto nájomné byty sú v 

knihe zapísané, tu, na úrade. Ale z moju pohľadu... pretože prichádza veľmi veľa 

otázok od občanov, navrhujem, aby to bolo zverejnené aj na internete a vlastne 

verejnosť si môže kontrolovať, komu bol pridelený nájomný byt. Ďalší bod... Mňa 

osobne šport tiež trápi. Ale chýba mi tu jedna zásadná vec – plaváreň. Ďalšie 

uznesenie navrhujem: Preveriť možnosť vybudovania celoročnej prevádzky plavárne 

- letné kúpalisko Delfín Star,  teda s magistrátom hlavného mesta, ktorý je teda 

vlastníkom... Magistrát správcom... Magistrát hlavného mesta Bratislava. 

Zodpovedný: - prednosta Mestskej časti Bratislava - Ružinov; Termín : septembrové 

zasadnutie, alebo 27. 9. O čo ide? Ide o to preveriť, či táto možnosť, lebo ja som 

započul, že PPP projekty - preveriť, či je možnosť budovať toto kúpalisko na území 

Ružinova. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalej prihlásený, pán poslanec Matúšek.  ... 

Jozef, beží ti príspevok... 
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p. Matušek : Chvíľku strpenia, nebude to dlhý príspevok. Vážení prítomní, ak dovolíte, 

chcel by som relevantným dokladom zdokumentovať to, čo Združeniu občanov 

chýba, a tým pádom požiadať vás všetkých poslancov Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov, ale predovšetkým, aj z radov nás poslancov, ktorí sú zastúpení nielen tu v 

Ružinove, ale aj na magistráte a samozrejme, že apelujem aj na poslanca Národnej 

rady, ktorý môže v tejto veci určite pohnúť tento nezákonný stav dopredu. Prvý 

obrázok, ktorý vidíte; toto by mala, táto stavebná hmota, stáť na verejnom 

parkovisku, ktoré je vlastne k obchodnému centru, alebo k objektu Centra služieb 

v Ružinove, postavený - ešte pri výstavbe Obvodným národným výborom v 70. 

rokoch. Občania 16 rokov si túto stavbu neželajú. Je tam silne poddimenzovaná 

norma STN 7361100. -Poprosím ďalší obrázok. Ak dovolíte, budem radšej čítať, aby 

som vás nepomýlil. Tento dokument je dokladom rozhodnutia o prípustnosti stavby 

číslo 327/149/83/k/4 zo dňa 29.3.83. A je platný, v zmysle zákonnosti a schválených 

podmienok, uvedených v rozhodnutí - v Bratislave 15.4.83. Vedúci odboru výstavby 

a územného plánovania. Investorom je VHMB, čiže súčasný GIP, a tým pádom 

vlastníkom tejto stavby, alebo... tejto, by som povedal stavby štátnej, ktorá prešla 

deblokáciou - nezákonným spôsobom - do rúk súkromného sektora,  si dovolím 

tvrdiť, že je to dobre zabalený podvod a dúfam, že žaloba, ktorá nás neminie, jasne 

ukáže, že kto tento podvod zavinil. Jedna žaloba bola urobená v prospech občanov. 

Dúfam, že občania zvíťazia aj v 2. žalobe. Bol by som rád, keby k tomu nedošlo. Je 

tuná.. guľatá pečiatka ONV, a je to: Odbor výstavby a územného plánovania, 

Bratislava. Kto sa chce presvedčiť, dám vám to do rúk. Samozrejme, že je to 24 A4, 

ktoré keby som rozprestrel, tak je to situačný plán celého sídliska, ktorý má hranice  

- poprosím ten obrázok,-  ktorý má hranice: Záhradnícka - tu pekne vidíte 

Záhradnícku, tu vidíte veľmi pekne objekt, ktorý je Centrom služieb a tu uvidíte - 

jeden pás, -druhý pás, -tretí pás, -štvrtý pás, veľké parkovisko, a na druhej strane je 

malé parkovisko. Každý to poznáte. A obytný blok na Palkovičovej, toto teraz je 

ulica, ktorá nemá pomenovanie, to je zásobovacia ulica a pokračuje Palkovičovou 

a ústí... pardon - k Zimnému štadiónu, alebo cez Stodolovu na Jégého. A toto je 

obytný dom Palkovičova 11,12..., 11, 13, 15, a toto sú Líščie nivy 12, 14, 16. Tento 

150-bytový objekt nemá ani jedno parkovacie miesto. A Centrum služieb v súčasnej 

dobe, ak si myslíte, že nemá mať parkovacie miesta a  toto má patriť niekomu na 

výstavbu, tak sa strašne mýli. A občania sa natoľko zomkli, že, nielenže nechcú túto 

stavbu, ale nedovolia niečo také tu postaviť. O tie parkoviská budeme ďalej bojovať! 

A dúfam, že nás podporíte. Poprosím ďalší... Tu je prosím ďalší doklad, relevantný, 

kde je - zo dňa 13. 8.1993 - Oznámenie o pripravenosti stavby objektu na 

odovzdanie. Komunikácie „B“, chodníky a spevnené plochy „B“, komunikácie „C“, 

to je tento objekt, chodníky a spevnené plochy „C“, plus verejné parkovisko, sadové 

úpravy objektu „C“, máme pripravené na odovzdanie. Termín preberacieho konania 

prosíme určiť po dohode s našim stavbyvedúcim tak, aby toto konanie mohlo byť 

ukončené v tomto mesiaci. Za zvolanie preberacieho konania a dobrú spoluprácu s 

vami vám vopred ďakujem. S pozdravom Ing. Imrich Šanta, riaditeľ Pozemných 

stavieb Nitra š. p., atď., Nebudem čítať, kto to všetko dostal a kde to je  archivované. 

Ale je to dokument, zo dňa 17. augusta ´93. Ďakujem za po... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Myslím, že v poradí bola pani poslankyňa 

Reinerová... Zatiaľ sa pripravte, kým nám to naspäť naskočí... Á, už to máme. Máte 

slovo, nech sa vám páči. Môžeš sa ešte faktickou prihlásiť... Pani poslankyňa 

Reinerová, prosím. 
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p. Reinerová: Ja by som váženým kolegom chcela dať do pozornosti, že prebieha 

pripomienkovanie interaktívneho rozpočtu. Bolo vám to zaslané pánom Bielym. Keď 

máte niekto nejaké pripomienky, poprosila by som, aby sme to mohli spustiť do 

riadneho režimu, čo najskôr.  Áno... obsahovo, nie formát..., mechanizmus. Tak ako 

hovoríte... Nie, nie, pán Biely zaslal každému ... spôsob, áno. A keď máte nejaké 

pripomienky, prosím zašlite mu ich, aby sme mohli spustiť reálne fungovanie tohto 

nástroja. Ďakujem pekne.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Ďalej prihlásený, pán poslanec Jusko, 

prosím. Len tak-tak...   

 

p. Jusko : Ďakujem pán predsedajúci. Ja sa chcem vrátiť a chcem vás pozvať 30. 6. na 

verejné zhromaždenie na Primaciálne námestie, o 15:30, kde budeme opakovane 

žiadať našich poslancov a pána Nesrovnala, aby neprijali zámer výstavby 

náhradných nájomných bytov na Astronomickej ulici. Prosím, príďte nás podporiť, 

ak môžete. Ďalej, hovorilo sa tu o tom uznesení, ktoré sme minule prijali. Predkladali 

sme ho spolu s pani doktorkou Barancovou; to sú tie služobné byty v materských 

škôlkach. Prikláňam sa k tomu názoru, že je to asi najschodnejšia cesta, 

najrýchlejšia, ako vytvoriť nové miesta pre detí, ktoré ... vlastne rozširovaním 

materských škôl, škôlok touto formou. K parkovacej politike sa chcem vrátiť ešte, 

aby sme to... Ja nevidím za tým nejaký účel zvýšiť poplatok, alebo vôbec, uviesť do 

praxe nejaký poplatok za parkovanie, keď sa to parkovanie pre občana nezlepší. 

Môžeme sa pozrieť na príklad Košíc. Čiže buďme v tejto oblasti veľmi citliví, 

komunikujeme každé zmeny s občanmi, pretože to je vec, koho sa týka... vlastne 

skoro všetkých, aby sme ich zase nezaťažovali zbytočne a pritom sa nič nezlepší. 

Ďalšiu pripomienku mám... Chcem ešte teda poprosiť aj ľudí a občanov z Ostredkov, 

aby pripomienkovali územný plán zóny Ostredky, písomnou formou do 30. 6. 

Dovtedy je ten dátum, kedy je možné pripomienkovať – aby si uplatnili tú 

pripomienku. Ďalšiu vec... Chcem upriamiť pozornosť - tu už bolo spomínané, že 

znovu sa dostáva na pretras, na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Bratislavy, daň z nehnuteľnosti. Čo som podľa posledných informácii čítal, takže 

dokonca na júnové, ale videl som, že tam je ešte pripomienkovanie zo strany 

občanov. Prosím, myslím, že je ešte možnosť pripomienkovať tento návrh. 

Pripomienkujte ho prosím. Čomu celkom nerozumiem, možno mi to niekto vysvetlí: 

Pán primátor tam vysvetľuje, že nárast tej ceny dane z nehnuteľnosti bude jedno euro 

päťdesiat za byt a 4 eurá za dom. Nerozumiem tomuto... To sú metre štvorcové, 

alebo skutočne to je pravda – za byt? Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Než budeme pokračovať, ja som sa dopustil 

chyby, viacerí ste ma upozornili... Vo faktickej nemožno podávať návrhy uznesení, 

tak ako som núkal teraz pánovi poslancovi Matušekovi; faktickou reagujeme na 

predrečníka. Pán poslanec, Jozef, vyčerpal si si 2 príspevky. Vieš osloviť niekoho...? 

No faktickou sa môžeš prihlásiť, ale ešte..., dostaneš sa do poradia. Len teda návrh 

uznesenia tam by ťa... No dobre. Snáď... Teraz, pán poslanec Drozd, ty si si vyčerpal 

faktické. Chceš reagovať na zjavnú nepresnosť? Nie? Na pána Juska, aha. 

Ospravedlňujem sa, dobre, takže zmiatlo ma, že to tu mám červené... Takže teraz 

prihlásený pán poslanec Drozd.  

 

p. Drozd : Ďakujem pekne. Ja som vtedy faktickou reagoval na faktické ostatných 

poslancov, na to má každý právo vždy reagovať. To není, že vyčerpal som si 
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faktickú. Chcel by som reagovať na pána Juska a doplniť ho, že naozaj, koncom júna 

na tomto zastupiteľstve, mestskom, ide... daň z nehnuteľnosti, navýšenie dane 

z nehnuteľnosti. My sme mali s pánom primátorom na klube debatu s tým, že sme ho 

upozorňovali na to, že nedošlo tam k žiadnym zmenám. A visí 15 dní pred 

zastupiteľstvom, to isté, čo bolo predtým. Ja si myslím, že keď aj došlo k nejakým 

zmenám, malo...ten materiál by sa mal pripraviť, mal by sa prerokovať a dať ho v 

nejakom inom termíne. Lebo s týmto návrhom, ktorý tam je, nesúhlasíme nielen my, 

ale bolo nesúhlasné stanovisko aj všetkých, myslím, mestských častí v Bratislave.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Teraz faktické, prvá v poradí, pani poslankyňa 

Šimončičová. Nech sa ti páči, pani poslankyňa. 

 

p. Šimončičová:  Ďakujem ti pekne, pán vicestarosta. Dobre, že to pán Jusko pripomenul. 

Vyvesený je návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, ktorý je úplne identicky totožný s 

tým, ktorý tu bol minulého roku, ktorý sme tu mali v zastupiteľstve. A vtedy sme 

nesúhlasili. Návrh je zverejnený 14. 6., s možnosťou pripomienkovať do 23. 6., 

pričom sa tam píše, že  -„prerokované s mestskými časťami...“ Tak prerokované,  ale 

my sme nesúhlasili. Alebo sa niečo zmenila od toho minulého roku, keď sme tuto 

v miestnom zastupiteľstve nesúhlasili s týmto návrhom VZN? A ďalej, ešte je to fakt 

naozaj zvláštne, neviem, či to fakt naozaj pôjde  teraz do 30. 6. do zastupiteľstva... 

Lebo sa tam píše, že „pripomienkujte to občania, ale ešte stále prebiehajú politické 

rokovania.“ To je tak nekorektné voči občanom, ale tak strašne...! Ja neviem, to si 

ten primátor neuvedomuje? Predloží to občanom, - ale my sa aj tak budeme 

dohadovať o niečom úplne inom. Hej? Len tak, 23.6. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Teraz faktická, pán poslanec Matúšek. Prosím, 

Jozef. 

 

p. Matúšek : Ďakujem pán predsedajúci. Ešte raz sa omlúvam všetkým, že som 

zazmätkoval. To sa stáva. Kto nerobí, neurobí chybu. Ja som urobil. Ešte raz 

prepáčte. Ale chcem veľmi pekne poďakovať – aj mladým ľuďom, ktorí sa začínali 

veľmi aktívne zapájať do boja o toto verejné parkovisko, a osobne tu prítomným, 

pánovi Gogorovi a jeho nastávajúcej manželke, ďakujem, že mi prišli pomôcť 

odprezentovať tie doklady, ktoré, proste, som priniesol, ktoré sme objavili 

v archívoch; ešte – nie - zničené. Pani Reinerová, kolegyňa, prednesie ten návrh, na 

ktorý ja už nemám nárok. Dobre, ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za pochopenie. Teraz ešte v poradí pán 

poslanec Sloboda, nech sa ti páči. 

 

p. Sloboda : Ďakujem. Keďže sme si to prediskutovali tu s kolegami... lenže Patrik sa k 

tomu vyjadril, tak, to je na mikrofón toto... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Trošku lepšie na mikrofónik, poprosím ťa... 

 

p. Sloboda : ...že, keďže, keďže sme si to prediskutovali tu aj s kolegami, a tak isto viem, že 

aj Patrik sa vyjadril na ten mikrofón...Ale naozaj považujeme za správne, aby sme sa 

k tomu vyjadrili aj písomne a riešili to aj s komisiou; dávam návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo: a) Vyjadruje znepokojenie nad tým, že bývalý predseda 

Komisie územného plánovania si ponechal do bezplatného užívania zakúpiť 
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prostredníctvom Cultus Ružinov a.s. fotoaparát v hodnote niekoľkých tisíc EUR z 

financií darovaných osobou prepojenou na Ing. arch. Martin Fleischmana, bývalého 

spoločníka spoločnosti INTERSET, zodpovedný za problematické nadstavby bytov 

v Ružinove. Za b) Žiadame predstavenstvo Cultus Ružinov a.s., ako aj Patrika 

Guldana o stanovisko. c) Žiadame o vyjadrenie stanoviska komisie na ochranu 

verejného záujmu, ako aj komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz pani poslankyňa Reinerová. Zapnite nám 

ju prosím... Zmizla mi z obrazovky... Chvíľočku... Už ste v éteri. 

 

p. Reinerová:  Ďakujem. Ja si dovolím predniesť návrh uznesenia vypracovaný pánom 

Matušekom, v nasledovnom znení: Miestne zastupiteľstvo žiada starostu Dušana 

Pekára urgentne začať zákonným spôsobom riešiť chýbajúce parkovacie miesta pre 

centrum služieb na Záhradníckej, Palkovičovej a 150-bytový komplex Palkovičová 

11 až 15, z dôvodu, že spoločnosť Zelenka a.s. nepreukázala vlastnícky vzťah stavbe  

parkoviska, ale len k pozemku. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásený pán poslanec Turlík, máš slovo. 

 

p. Turlík: Ja som ešte v súvislosti so zvyšovanie daní z nehnuteľnosti chcel vyjadriť, alebo 

teda, pripravili sme aj s kolegami, s pani Šimončičovou aj pánom Bajerom krátke 

uznesenie, kde Mestská časť Bratislava - Ružinov opakovane nesúhlasí s návrhom 

VZN mesta Bratislavy o zvýšení dane z nehnuteľnosti. Je to teda náš názor, s ktorým 

ak sa stotožníte, budeme radi. Ja si myslím, že týmto stanoviskom znova budeme 

deklarovať našu vôľu voči našim voličom s tým, že tento návrh nie je tak, ako to 

hovorila pani Šimončičová, korektný zo strany vedenia mesta. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. O slovo sa prihlásil poslanec hlavného mesta, 

pán Buocik. Nech sa vám páči, tu dopredu, na mikrofón. 

 

p. Boucik, poslanec MZ : Ďakujem pekne pán predsedajúci. Dámy a páni, vy určite viete, 

teda Ružinovčania to vedia, ja som v minulom roku zbieral petíciu proti 

zahusťovaniu ružinovských sídlisk. Môžem vám oznámiť, že v súčasnosti tá petícia 

má bezmála 5000 podpisov a ja túto petíciu predkladám mestskej časti s tým, aby 

mestská časť konečne ... pri spracovávaní územných plánov zón začala vyhlasovať 

územné... začala vyhlasovať stavebné uzávery. Hovorím to preto, aj nadväzujúc na 

tlačovú správu mestskej časti, ktorá vyšla včera, ktorá hovorí o tom, že mestská časť 

si konečne uvedomila, že doteraz postupovala pri stavebných uzáverách nesprávne, a 

to tým, že podávala návrhy na vyhlásenie stavebných uzáver a nezačala nikdy konať 

z vlastnej iniciatívy. To, že začne konať z vlastnej iniciatívy, nakoľko túto 

kompetenciu starosta má, pretože je to prenesený výkon štátnej správy, takto 

výrazným spôsobom urýchli vydanie stavebných uzáver. My v súčasnosti v 

Ružinove spracovávame 9 územných plánov zóny. Skúste prosím hádať, koľko 

stavebných uzáver je v Ružinove vyhlásených? Nie je vyhlásená ani jedna stavebná 

uzávera pri súčasne spracovávaných deviatich územných plánoch zóny! A ja ako 

príklad absolútneho - a prepáčte, nedá mi to nepovedať - totálnej nekompetencie, a ja 

pevne verím, že to je len nekompetencia, a že sa nejedná o úmysel, je spracovávanie 

troch územných plánov zóny pri Štrkoveckom jazere. Tieto územné plány zón sa 

spracovávajú od roku 2010. Ja len pripomeniem vám, milí kolegovia, a všetkým 

Ružinovčanom, že v roku 2014, bola starostom Pekárom... bolo podpísané územné 
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rozhodnutie na výstavbu tej administratívnej budovy, ktorá tam už dnes stojí. 

Podotýkam, že to bolo 4 roky po tom, ako sa začalo... začal spracovávať územný 

plán zóny, ktorý je podkladom na vyhlásenie stavebnej uzávery. Sme v júni 2016 a ja 

konštatujem, že stavebná uzávera tam stále nie je vyhlásená. Ako druhý príklad 

uvediem, už to tu padlo, výstavbu náhradných... alebo - plánovanú výstavbu 

náhradných nájomných bytov na Astronomickej ulici - Územný plán zóny Ostredky, 

ešte sekundu, Ostredky sa spracováva. Takisto bolo schválené jeho obstarávanie ešte 

zastupiteľstvom v roku 2014. Sú odvtedy 2 roky. Ak by šéf Ružinovského 

stavebného úradu, teda starosta, Dušan Pekár, konal, tak ako konať má, tak v 

súčasnosti by žiadna debata o plánovanej výstavbe náhradných nájomných bytov na 

Astronomickej ulici neprebiehala, pretože by tam bola dávno vyhlásená stavebná 

uzávera. A ja môžem len s radosťou konštatovať, že konečne na základe tlačovej 

správy zo včerajšieho dňa, si aj Ružinov priznal svoju chybu, že pri stavebných 

uzáverách proste postupoval zle, neefektívne, pomaly, pretože spracovávať územné 

plány zón a popritom nevyhlasovať stavebné uzávery, to je ako keby som svojou 

pravou rukou chcel regulovať územie, ale svojou ľavou rukou podpisoval stavby v 

tom území. A to je proste vylúčené. Je to... výsmech toho, čo tí ľudia tu chcú. Ja 

podotýkam, že mne tu podpisujú... petíciu podpísalo 5 000 ľudí.  A 5 000 ľudí.... keď 

by som v tej petícii pokračoval, tak určite nie je problém získať tých podpisov 

ďaleko viacej, - a 5 000 ľudí chce, aby tie stavebné uzávery tu boli. Doteraz sa 

mestská časť k ním obracala chrbtom. Ja pevne verím, že sa to aj na základe tej 

petície konečne zmení. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická, pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko :  Som len fakticky chcel k tomu uzneseniu, k tomu uzneseniu, k tým daniam... 

Vlastne my sme sa mohli k VZN-ku vyjadriť v nejakej lehote, my sme sa vyjadrili, 

oni nám teraz vlastne dávajú priestor písomne sa vyjadriť ako občanom... Takže skôr 

to navrhujem, aj tým, ktorí predkladajú, aby písali pripomienky. A čím viac ich 

bude, tak tým viac to bude mať väčšiu váhu a bude to akceptované. Na druhej strane 

ešte sa chcem, chcem sa spýtať... A vlastne, to je všetko, ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:   Ďakujem, faktická, pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. Ja zareagujem na pána mestského poslanca Boucika; iba 

opravím jeho tvrdenie: Obstarávanie Územného plánu zóny Ostredky začalo už 

v roku 2013, čiže ešte o rok dlhšie ako on tvrdil. Pán poslanec Boucik...ďakujem... 

Reagujem na vás, že súhlasím s tým, čo ste povedali a chcem apelovať na vás aj na 

ostatných mestských poslancov, ktorí tu sedia, aj ktorí tu nesedia, s tým, že stavebné 

uzávery sú, žiaľbohu, proces, ktorý ovplyvňuje magistrát, a magistrát vieme veľmi 

dobre, že je byrokratický moloch. Čiže by som poprosil aj vás potom, prosím, 

apelovať na primátora, aby to netrvalo tak dlho, a aby to podpisoval. Momentálne 

primátor podpísal súhlas so stavebnou uzáverou na Ostredkoch. Ale následne ešte 

hlavné mesto bude účastník konania stavebnej uzávery, čiže potom by som poprosil 

naozaj dohliadať na to a apelovať, aby aj z vašej strany bol vyvinutý taký tlak 

minimálne, ako z našej, aby to potom primátor podpísal v tom konaní, a aby to 

zbytočne nezdržoval. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. S riadnou pán poslanec Hrapko. 
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p. Hrapko: Sloboda ešte... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Aha, a to je…, faktická, oukej... Vlado, nech sa ti páči, 

sorry.. / Prečo je to červené?/ 

 

p. Sloboda: Pri Rôznom je to také divoké, lebo tam v podstate tie faktické si vyčerpáme pri 

jednom príspevku. Tam by to nemalo platiť veľmi s tými „červenými.“ Ale kľudne, 

ja som len chcel zareagovať, že ma naozaj zarazilo to, že keď sa tu bavíme o 

stavebných uzáverách, tak sa tu bavíme oblastiach, ktoré napr. teraz nerieši územný 

plán; napr. Štrkovec, hej, vôbec tam nie je spomenutý. Tak isto tam nie sú 

spomenuté Trávniky, kde stavia teraz Penta. Takže sa divím, že vôbec do týchto častí 

nejdeme. Hlavne, minimálne, Štrkovec, kde obstarávame územný plán, tak 

považujem za rozumné, aby tam bola práve stavebná uzávera, a teda minimálne, 

okrem Ostredkov. Takže toľko. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalej prihlásená v diskusii pani poslankyňa 

Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Pán Sloboda, Mestská časť Ružinov sa snaží, ja neviem 

koľko rokov, ale ja o tom viem rok a pol, o to, aby mohla, aby zosumarizovala 

všetky potrebné doklady na to, aby to odovzdala stavebnému úradu. Čo sa týka 

stavebnej uzávery tých troch územných plánov zón okolo Štrkoveckého jazera: 

Bajkalská-roh, Štrkovecké jazero a, neviem, jak sa volá, Bajkalská čo.., Prešovská? 

Nie... Drieňová, áno. Ja minimálne, niekoľko krát do mesiaca sa snažím pripomenúť 

to úradníkom z okresného úradu, aby boli takí láskaví a konečne poslali svoje 

stanovisko, že „súhlasíme.“ Proste mestská časť možno nemá tie páky. Ja neviem, či 

to treba tam ísť, k tým úradníkom a sadnúť si pred ich kanceláriu, a až dovtedy 

neodídem, keď mi to nedáte do ruky. Možno to by pomohlo. Ale s normálnym 

bežným spôsobom úradníckym, to nejde. Jednoducho to nejde. A tak isto máme 

problémy aj s hlavným mestom, len jednoducho niekde niektoré stanoviská, ktoré so 

krátkej jednoslovné, alebo jednovetové teda, že: „Nemáme námietky, súhlasíme,“ im 

to trvá niekoľko mesiacov! A chcem sa vyjadriť k tomu, čo – pán Buocik, dobre som 

rozumela, že ste vraveli, že teraz to bude inak s tými stavenými uzáverami? Že 

mestská časť z vlastného podnetu...? Ako – mestská časť nemôže konať; iba 

stavebný úrad. Stavebná uzávera je úkonom na úrovni územného konania. A to robí 

len štátna správa, stavebný úrad. A ten môže sám, z vlastnej vôle... Ale tak dobre, ale 

robí to na návrh mestskej časti, ktorej na tom záleží, aby tam bola stavebná uzávera, 

pretože obstaráva územný plán. Čo sa mi nepáči, táto kombinácia taký sendvič, že 

mestská časť, ako samosprávna obstaráva územný plán, chce tam mať kľud 5 rokov, 

aby tam medzitým sa jej nemenil ten územný plán, lebo medzitým stavebný úrad, 

ktorý nemusí komunikovať s mestskou časťou a väčšinou nekomunikuje, si tam 

môže vydávať všelijaké stavebné povolenia. A mestská časť znovu to prekresľuje, 

pretože sa mení územie. Preto veľmi záleží mestskej časti na tom, aby tá následná 

uzávera tam bola. Lenže ona to sama nevydáva. Vydáva to stavebný úrad. A táto 

kombinácia sa mi vôbec nepáči. A ...a naozaj, tá nemohúcnosť medzi štátnou 

správou a samosprávou... To je to, čo ja vám stále hovorím, že nie je dobre 

ponímaný ten zákon: Prenesený výkon štátnej správy na samosprávu. Ak je to na 

samosprávu, tak potom samospráva má mať väčšie kompetencie, aby hovorila do 

stavebného úradu, ktorý dokonca ešte sama platí! Ďakujem vám pekne. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán poslanec Sloboda, faktická? Tretia? Na 

zjavnú nepresnosť, hej? Tak máš slovo. 

 

p. Sloboda:  Ja by som len upresnil slová pani Šimončičovej; akože, by som odcitoval teda, 

tak jak je, zverejnený text od pána starostu: „Zákon umožňuje, aby stavebný úrad 

rozhodol o stavebnej uzávere z vlastného podnetu. Tento spôsob sa zdá byť rýchlejší, 

ako ten štandardný. Použijeme ho pri vyhlásení stavebnej uzávery na Ostredkoch a 

podobný postup chce mestská časť zvoliť aj pri územných plánoch zón Cvernovka. 

Pošeň-Juh či Pošeň-Sever. Takže áno, bavíme sa tu o stavebnom úrade, samozrejme, 

ale, v podstate toto, sú slová pána starostu, takže verím tomu, že to naozaj aj 

zrealizuje; ako, stavebný úrad, ako vlastný podnet. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán poslanec Drozd, to máš faktickú hej? Na 

zjavnú nepresnosť? Nech sa páči. 

 

p. Drozd:  Ďakujem. A ja by som tiež ešte doplnil, keď už teda postupujeme týmto 

spôsobom na Ostredkoch, mali by sme takto postupovať vo všetkých územných 

plánoch zón a nielen... a nielen Cvernovka, ale naozaj ten Štrkovec; proste všetky, čo 

sa robia. Čiže týmto postupom postupovať vo všetkých územných plánoch zón. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Riadnou pani poslankyňa Tomášková, nech sa 

páči. 

 

p. Tomášková: Ďakujem. No, táto debata, ktorá sa tu rozvinula, je určite prínosná pre nás 

všetkých. Štrkovec ma veľmi trápi, nielen ako poslankyňu za Štrkovec, ale aj že som 

bola iniciovala vôbec preto, že by sa tam vyhlásila tá stavebná uzávera, požiadala 

som starostu, aby to inicioval. Ale ja, kolegovia, jednu vec, ste si všimli? My sa tu 

bavíme o stavebných veciach a nemáme tu človeka, ktorý zastupuje stavebný úrad, a 

to je pán starosta. Ja by som sa chcela opýtať, kde je pán starosta, pretože rokovanie 

zastupiteľstva je v podstate za účasti starostu. Ja neviem, my sa všetci 

ospravedlňujeme... Ja neviem, som nezaregistrovala, či pán starosta, možno - 

ospravedlňte ma, som nezaregistrovala. A toto nie je prvýkrát a budem sa... Žiadam 

týmto spôsobom, a dúfam, že ma v tejto žiadosti podporíte, žiadam pána starostu, 

aby si svoj pracovný aj súkromný program prispôsobil tak, aby počas rokovania 

zastupiteľstva bol naozaj prítomný. To, že už nebýva pravidelne na rokovaniach 

miestnej rady, že býva na začiatku, na konci, „a odídem“, to by som..., dobre..., ale to 

je tiež poradný orgán, miestna rada aj starostu. Ale my sa tu bavíme teraz naozaj o 

veci, ktorú my na 99 % ako poslanci vôbec nevieme vyriešiť. A ten, ktorý by nám 

mal zodpovedať otázky za úrad a za stavebný úrad tu nie je. Tak ja vás prosím, 

deklarujme tuná spoločne naozaj záujem, že ak má toto zastupiteľstvo zmysluplne 

rokovať, tak žiadajme, aby pán starosta bol, a prejavoval nám aj nejakým spôsobom 

tým pádom aj úctu, že tu naozaj sedíme, rokujeme a zaujímajú nás veci, týkajúce sa 

občanov tejto mestskej časti a chceme v jeho súčinnosti na tých veciach pracovať 

a prijímať dobré rozhodnutia. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásený pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Všetci viete, že ja v podstate už 10 rokov sa snažím v tejto 

mestskej časti presadzovať územné plány zón. Dneska sa po 10-tich rokoch dozviem, 
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že v podstate je to úplne jednoduché; stačí ... k tomu iniciatívu stavebného úradu na 

čele so starostom. Som teda rád, že deklaroval, že týmto spôsobom pôjde. Cítim sa 

trošku  jak Alenka v ríši divov, ale dobre... Teraz je len... pre mňa je len dôležité, aby 

sa to naozaj stalo, pretože zatiaľ sme prijali jeden jediný územný plán zóny! Dva, 

pardon. A pokiaľ toto urýchli, aj zatlieskam. Keď chcete, aj zatancujem, hej 

niekomu, mne to je ako... Len už ...nech sa to, preboha, pohne. Na pána Juska: Pán 

Jusko, vy ste dali návrh uznesenia normálne parkovacej politiky. My máme urobenú 

komisiu ...na parkovaciu politiku, kde sme sa stretli, dohodli sme si nejaké základné 

kroky... Vy ste z toho odsekli časť, urobili ste z toho uznesenie, neuvedomujúc si, že 

to je vlastne len časť celého problému a celého riešenia problému. Že buď budeme 

konať ako kolektívny orgán a budeme to pripravovať ako odborný materiál, alebo si 

teda budeme teraz robiť každý svoju agendu, budeme sa tváriť, akí sme veľmi agilní 

a akým spôsobom veľmi chceme riešiť parkovaciu politiku. Dali ste tam 

pasportizáciu. Nepovedali ste, či je to pasportizácia pozemkov, alebo je to ... 

dopravný prieskum parkovacích miest. Dali ste tam len časť. To má... to, čo ste 

navrhli, je síce pravda, ale nerieši to problém. Tam ten problém je ucelená koncepcia 

parkovacej politiky. Keď to budeme vytrhávať, tak, dá sa to samozrejme, ale nevedie 

to k riešeniu problému. Čiže ja by som to kľudne podporil, ten váš návrh, len sa mi 

zdá kontraproduktívny k tomu, že sa máme zase v stredu stretnúť a predebatovať si 

nejaké ďalšie kroky. Čiže, ja vám to kľudne podporím, ale zdá sa mi to nie seriózne, 

pretože to nebolo, za prvé, z vašej hlavy, a za druhé, to nerieši problém. Je to len 

o tom, aby ste sa prezentovali, že niečo robíte. Ale to nemá byť cieľom. Našim 

prvoradým cieľom má byť to, aby sme urobili niečo s parkovacou politikou. Čiže 

poprosím vás: Prezentujme sa, kľudne, dávajme si svoje návrhy nejakým 

spôsobom..., ale buď budeme fungovať ako tím a ako kolektív, alebo sa teraz 

rozdeľme a teraz budeme  všetci dávať doblba návrhy, ktoré vlastne nebudú riešiť 

problém ako taký. Ospravedlňujem sa ako, že takto útočím, ale – ako- trošku ma 

mrzí, že konečne sa začala táto mestská časť zaoberať parkovacou politikou, 

a namiesto toho, aby sme ťahali za jeden povraz, tak si tu riešime takýmto spôsobom 

svoje veci, ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán poslanec Jusko, môžete sa aj riadnou 

prihlásiť? Nesledoval som. Dobre, pani poslankyňa Reinerová, prosím teraz vy.  

 

p. Reinerová: Ja som sa chcela spýtať pána starostu - a zjavne má iné priority, ako účasť na 

tunajšom zastupiteľstve - tak ako aj na predchádzajúcich; Ako má perspektívne 

zabezpečený chod tohto úradu? Mám na mysli konkrétne prednostu tohto úradu... 

Jedného odvolal, chcem vedieť, kto by mal byť nástupcom ? Aj keď máme dočasne 

poverenú, pani Lehotayovú... Pretože za toto krátke obdobie, od volieb, sa mi zdá, že 

frekvencia výmeny prednostov je príliš častá. A neviem, či nebude ešte častejšia do 

konca volebného obdobia. Takže poprosila by som pána starostu, aby prehodil a 

prehodnotil svoje priority, zúčastňoval sa zastupiteľstva a dával nám odpovede na 

kladené otázky. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  No kladenou otázkou je aj interpelácia, takže škoda... 

toto ste mohli mať peknú interpeláciu. Na obranu starostu musím povedať, že v 

maximálnej miere sa tu zúčastňuje; viem to preto, lebo potom som ja ten prvý, čo 

príde za tento mikrofón, dľa nášho poradia, a viem, že to zase nebýva tak často. 

Povinnosti proste máva rôzne, toľko na jeho obranu. Ale dotaz k prednostovi 
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evidujem. Teraz, pán poslanec Jusko, faktická? Dobre, naposledy, prosím. Nech sa 

páči. 

 

p. Jusko: Ja chcem len reagovať a nie rozvíjať tu vášne. Po prvé, pán Hrapko, ja som vám 

na ... grémiu povedal, že dajme všetci spoločne toto uznesenie. Nebola prejavená 

ochota dávať a bolo povedané, že to už rieši miestny úrad. Čiže, ja to neberiem ako 

svoju iniciatívu. A druhá vec, tu je to presne napísané: Vysúťažiť externú firmu, 

ktorá zabezpečí pasportizácie vlastníkov účelových komunikácií. Čiže vy sa 

nehlásite potom k tomu uzneseniu a tvrdíte, že to nie je, že to vytrhávam..? To je 

prvý krok! Ktorý bude druhý, tretí, štvrtý, to ja neviem, to sa musíme dohodnúť 

predsa. A na druhej strane ja si myslím, že všetci poslanci majú právo vedieť, že sa 

robiť ... chce pasportizácia a majú právo sa aj touto formou vyjadriť k tomu. To nie 

je len naša záležitosť, ktorí  sme v komisii, to je všetkých poslancov záležitosť.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tri faktické;  prvá, pani poslankyňa Barancová, 

nech sa ti páči. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja len možno chcem zareagovať na pani poslankyňu 

Reinerovú. Aj ja som sa teda trošku tak udivila, že zase máme pána prednostu 

odvolaného. Začiatok celého volebného obdobia sa niesol v znamení takých rôznych 

problémov. A som sa tak aj potešila, že začínajú sa veci hýbať. Určite rešpektujem 

rozhodnutie pána starostu, je to jeho kompetencia, ale myslím si, že v rámci takej 

určitej korektnosti, aj voči poslancom, že by sme mohli vedieť dôvody takého 

rýchleho rozhodnutia a odvolania pána prednostu. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ja len pripomeniem, že aj v minulom volebnom období: 

Začínali sme s pani prednostkou Adamovičovou, potom až prišla pani 

Maturkaničová, takže proces výmeny prednostu nie je ničím... nejakým ... 

drastickým zásahom do chodu toho úradu, alebo niečím mimoriadnym. Je to skratka 

kompetencia starostu, určovať si svoj tím. Ale, áno, rešpektujem legitimitu toho 

dotazu. Faktická, pán poslanec Hrapko, nech sa ti páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som len chcel vysvetliť pre všetkých, aký je celý ten 

postup. Lebo tuná vlastne budeme debatovať v stredu na komisii pre parkovaciu 

politiku. V podstate budeme musieť urobiť zadanie pre nejakého spracovateľa z 

parkovacej politiky, kde bude musieť byť povedané, že sa musí urobiť prieskum, 

dopravný prieskum, v rámci celého Ružinova, aké tu máme parkovacie miesta, kto 

na tých parkovacích miestach stojí, či tam stojí v noci, či tam stojí cez deň... Na 

základe toho sa bude musieť urobiť nejaké vyhodnotenie, na základe toho sa bude 

musieť..., súčasne s tým sa bude musieť urobiť aj tá pasportizácia pozemkov, ako 

pán poslanec navrhuje, preto som povedal, že vám to kľudne podporím, len je to len 

časť, vytrhnutá z celého problému. A na základe toho sa bude musieť robiť návrh 

parkovacej politiky, ktorý bude musieť byť urobený na základe reálnych podkladov a 

politického rozhodnutia. Čiže toto všetko, v podstate, sa bude musieť urobiť. Časť 

toho sa bude musieť urobiť do januára, pretože od januára, keď bude platiť VZN-ko, 

tak tam budeme mať ohrozené okrajové časti mestskej časti a zbytok sa bude musieť 

urobiť do konca budúceho roku, na celý Ružinov. Čiže v pohode, len nie je to jeden 

krok, ktorý ste tam dali. Tých krokov je „x“, a je celkom zbytočné vytrhávať, 

môžeme sa dohodnúť na parkovacej politiky, že pripravujeme návrh uznesenia do 

ďalšieho zastupiteľstva, kde tie kroky pomenujeme a dáme to ako miestnemu 
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zastupiteľstvu, ale... Len som chcel vysvetliť, že ...je to fajn, je dobré byť aktívny 

aj ja som taký istý ako vy, čiže ako nemám s tým problém, len musí to mať určitý 

cieľ a musí to k tomu cieľu spieť. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická, pán zástupca Gajdoš, nech sa ti páči. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ja, v podstate, som sa nechcel 

zapájať do tejto debaty a som vďačný pánovi Ing. Hrapkovi, že s týmto vystúpil. Ale, 

v podstate, viete, sme kolektív, aspoň teda ja to tak akože vnímam, že by sme mali 

byť, ktorý ide niečo tvoriť, a ak niekto povie že ja som v tomto kolektíve niečo 

navrhol, a tento kolektív nereagoval, to znamená, nestotožnil sa celkom s tým 

názorom, tak si nemyslím, že je to pokyn pre toho jedinca, aby teda vystúpil a urobil 

si sólo exhibíciu. To je ako, naozaj s tým teda... ako... sa nedá súhlasiť. 

A v konečnom dôsledku, prvý, kto o parkovacej politike vystúpil, som bol ja. A 

nezobral som si túto návnadu, aby som to tu takto predostrel. Hej? Pretože to 

vnímam, že to nie je dokončené, že to nie je ucelené, a že sa máme stretnúť. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická, pán poslanec Matušek? Máš slovo.  

 

p. Matušek: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem vrátiť krátko k územnoplánovacej 

dokumentácii. Pre zónu Miletičova a Líščie nivy - Palkovičova bola táto 

dokumentácia zastupiteľstvom číslo ... Uznesenia č. 447, XXXIV, z roku 2010, zo 

dňa 9. 3. 2010, ešte, tu predo mnou sediacim ex-starostom Drozdom schválená. Ja 

nerozumiem jednému: Že do 15. novembra 2015 mali byť všetky navrhnuté riešenia 

ukončené a do 5. 5. rozbory a riešenia, a návrhy, mali byť urobené. A bohužiaľ, 

podľa harmonogramu časovému vôbec toto nie je robené. Neviem, kde je príčina, ale 

pán starosta povedal, a na uznesení sme si dohodli, že územie... územné plány zóny 

budú prioritne riešené. Táto stojí. A príde dovolenkový čas, pol roka máme preč!  

Meškáme 6 rokov a pol roka sme zase stratili! Ja tomu nerozumiem. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Posledný prihlásený do diskusie, pán poslanec 

Guldan, nech sa ti páči. 

 

p. Guldan:  Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Žiadam predsedu komisie pre 

ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, pána Rada Bajera 

o prešetrenie uznesenia, alebo návrhu uznesenia, ktoré predložil pán poslanec 

Sloboda. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: To bol návrh uznesenia, dobre som pochopil? Alebo... 

Áno, ale ideš do návrhovej... to bol návrh uznesenia, áno, o ktorom máme hlasovať? 

Lebo zas... Chceš, aby sme o tom hlasovali? Lebo vidím, že ideš do návrhovej... 

Mohlo by mi to byť jedno, nepýtal by som sa. Ale som z toho voľajaký zmätený, jak 

hovorí klasik. Oukej, návrh uznesenia, už sa rozumieme... Nikto sa nehlási do 

diskusie, končím diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby nás 

oboznámila s návrhmi uznesení v bode Rôzne, tak ako boli predkladané, v tom 

poradí samozrejme. Ak je potrebný čas na úpravu, konzultáciu, nech sa páči. Máme 

pokope všetky návrhy uznesení? Ak hej, tak prosím poďme na ne. 
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p. Patoprstý : Dokopy je ich 10. Začíname pani poslankyňou, doktorkou Barancovou, ktorá 

navrhla takéto uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

ukladá prednostke mestskej časti vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu 

koncepciu rozvoja športu Mestskej časti Bratislava - Ružinov v súčinnosti s RŠK. 

Termín: 22.11. 2016. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak, pripravme sa na hlasovanie. 

 

Hlasovanie: Prosím hlasujme. Za 16, nikto proti, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali. Konštatujem, 

že návrh uznesenia bol prijatý. Prosím ďalší návrh uznesenia. 

 hlasovanie č. 23. 

           za: 16 , proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 2 

 - uznesenie č. 292/XVI/2016 

 

p. Patoprstý: Ďalší návrh uznesenia je od pána poslanca Drozda: V záujme podpory rozvoja 

nájomného bývania, zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov navrhuje 

zintenzívniť práce Mestskej časti Ružinov na spracovaní Urbanistickej štúdie 

Pálenisko - Domové role, spracovateľ Architektonická kancelária Jančina, z dôvodu 

prípravy urbanistického riešenia tohto územia, čo sa týka bývania, aj nájomného, 

občianskej vybavenosti (služby, školy, sociálne zariadenia, športoviská, parky), 

riešenia statickej a dynamickej dopravy, ktorá bude slúžiť ako podklad na zmenu 

Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, a predložiť do zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov variantné riešenie urbanistickej štúdie do konca 

roka 2016. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Peter, k návrhu uznesenia, áno? Nech sa ti 

páči. 

 

p. Turlík: Ďakujem. Ja som sa chcel spýtať predkladateľa, že či si  osvojil tú pripomienku, 

že toho obstarávateľa odtiaľ... nebudeme tam uvádzať obstarávateľa, ale budeme 

žiadať vo všeobecnosti. Pretože inakšie, ja osobne napríklad, za toto nebudem 

hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz nás nezaujímajú „červené svietiace“, 

lebo nie sme v diskusii...  Ale teda poprosím predkladateľa o vysvetlenie, nech sa ti 

páči. 

 

p. Drozd: Ja som to vysvetľoval, že tam je podpísaná nájomná zmluva s touto 

architektonickou dielňou. Bola vysúťažená, čiže... Ale bola tam zmluva! Čiže keď 

príde starosta, pán Pekár, s tým, že vypovedal túto zmluvu, tak to bude riešiť novým 

obstarávaním, alebo niečím iným. Ja len proste chcem, aby sa v tejto práci 

pokračovalo nejakým spôsobom. Buď príde, povie, že zrušil túto zmluvu, musí 

spraviť nové obstarávanie, ale musí niečo robiť. Proste ja vychádzam z tých mojich 

poznatkov, preto to tam nechávam tak, ako to tam je, lebo viem, že tá zmluva o dielo 

je stále platná. Mne nikto nepovedal, že tá zmluva bola vypovedaná, alebo bola 

zrušená. Čiže preto to tam nechávam. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. K návrhu uznesenia ešte pani poslankyňa 

Šimončičová, prosím Katka. 
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p. Šimončičová: Ja rovnako ako Peter Turlík, ak tam zostane to meno, tak nemôžem za to 

hlasovať, v žiadnom prípade. Považujem to dosť za také... lobbistický náznak... A to 

ešte neznamená, že tam tá zmluva doteraz ak je, že bude ďalej platiť. My 

navrhujeme, aby sa tam urobili nejaké veci, ale nie s konkrétnymi menami. Čiže ak 

zostane Jančina, nehlasujem za to. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Žiadne ďalšie pripomienky k návrhu 

uznesenia. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: 50 % - čiže návrh nezískal nadpolovičnú podporu. Za 10, 1 proti, 9 sa zdržali, 

nikto neboli nehlasujúci. Takže nemáme nadpolovičnú väčšinu; návrh nezískal 

podporu..., potrebnú podporu na prijatie. Poprosím predsedu návrhovej komisie, 

ďalší návrh uznesenia. 

 hlasovanie č. 24. 

           za: 10 , proti: 1, zdržalo sa: 9, nehlasovalo: 0 

 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

p. Patoprstý : Ďalší návrh uznesenia je od pani poslankyni Šimončičovej: Miestne 

zastupiteľstvo žiada prednostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov, aby návrh 

riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch materských a základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov bol najprv 

prerokovaný v komisii územného plánu, životného prostredia a dopravy, a potom 

zaradený ako riadny bod zastupiteľstva. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak pripravme sa na hlasovanie. A hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 20, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden som nehlasoval. Ďakujem. Prosím 

ďalší návrh uznesenia. A ... návrh uznesenia bol prijatý. Prepáčte, som trošku rýchly. 

 hlasovanie č. 25. 

           za: 20 , proti: 0, zdržalo sa: 0 , nehlasovalo: 1 

 - uznesenie č. 293/XVI/2016 

 

p. Patoprstý: Ďalší návrh uznesenia je od pána poslanca Juska: Miestne zastupiteľstvo 

odporúča vykonať pasportizáciu vlastníkov účelových komunikácií na území 

Ružinova a vysúťažiť externú firmu, ktorá zrealizuje túto pasportizáciu. 

Zodpovedný: prednosta Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Termín: 18. 10. 2016. 

Zodpovedný: prednosta Mestskej časti Bratislava - Ružinov. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujem. 

 

Hlasovanie: Za 8, 4 proti, 9 sa zdržalo, nikto nebol nehlasujúci. Tento návrh nezískal 

potrebnú podporu na prijatie. Ďakujem, poďme prosím ďalej. 

 hlasovanie č. 26. 

           za: 8 , proti: 4, zdržalo sa: 9, nehlasovalo: 0 

 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
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p. Patoprstý: Takže ďalší návrh je opäť od poslanca Pavla Juska: Zverejniť zoznam 

pridelených nájomných bytov vo vlastníctve Mestskej časti  Bratislava - Ružinov. 

Zodpovedný: prednosta Mestskej časti  Bratislava - Ružinov. Termín: ihneď. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za 17, 1 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia bol prijatý. 

 hlasovanie č. 27. 

           za: 17 , proti: 1, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 1 

 - uznesenie č. 294/XVI/2016 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Máme ešte nejaké ďalšie návrhy uznesení? 

 

p. Patoprstý: Ešte ich tu máme dosť. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre, tak poďme na ne.  

 

p. Patoprstý: Opäť pán poslanec Jusko: Preveriť možnosť vybudovania celoročnej 

prevádzky plavárne - letné kúpalisko Delfín Star, Magistrát hlavného mesta. 

Zodpovedný: prednosta Mestskej časti  Bratislava-Ružinov. Termín: 27. 9. 2016. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No, je tu požiadavka z pléna, ešte raz prečítať ten návrh... 

Buď taký dobrý Martin, prečítaj ešte raz. 

 

p. Patoprstý: Ešte raz čítam návrh: Preveriť možnosť vybudovania celoročnej prevádzky 

plavárne - letné kúpalisko Delfín Stars (Magistrát hlavného mesta). Zodpovedný: 

prednosta Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Termín: 27. 9. 2016. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú ešte nejaké pripomienky k návrhu 

uznesenia? Prvý, pán poslanec Hrapko, nech sa ti páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Mne sa to zdá ako nevykonateľné uznesenie, poviem pravdu, 

takže... Buď si to p. Jusko osvojí, ale keď si to neosvojí, tak za to asi ťažko budem 

hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalší, pán poslanec Drozd, k návrhu 

uznesenia... 

 

p. Drozd: Ďakujem. Ja by som iba dopĺňal kolegu; keď takéto niečo chceme, najskôr 

musíme zaviazaťl starostu, aby požiadal o zverenie, povedzme, tohto kúpaliska do 

pôsobnosti mestskej časti a potom s ním môžeme nejakým spôsobom nakladať, keď 

nám bude zverené. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Opýtam sa predkladateľa, či nesťahuje tento návrh... 

Sťahujete, áno? Poprosím pre istotu aj na mikrofón, aby sme to aj na zázname mali. 

Poprosím mikrofón... 

 

p. Jusko: Áno, sťahujem... Na základe týchto skúse.. informácií, ktoré tu... 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Rozumiem. Ďakujem vám. Opäť dávam slovo predsedovi 

návrhovej komisie, ďalší návrh... 

 

p. Patoprstý: Ďalší návrh uznesenia je od pani poslankyne Reinerovej, pána poslanca 

Matúšeka: Miestne zastupiteľstvo žiada starostu Mgr. Ing. Dušana Pekára urgentne 

začať zákonným spôsobom riešiť chýbajúce parkovacie miesta pre Centrum služieb 

na Záhradníckej, Palkovičovej a 150-bytový komplex na Palkovičovej 1 – 15 z 

dôvodu, že spoločnosť LNK a.s. nepreukázal vlastnícky vzťah k stavbe parkoviska, 

ale len k pozemku. Termín: ihneď. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Pán poslanec Guldan, nech sa ti páči. 

 

p. Guldan: Tak by som navrhoval, keď to navrhuje pani poslankyňa, aby tam neuvádzala 

žiadne iné meno. Predkladajú poslanci, za seba. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Opýtam sa predkladateľov, či chcú reagovať na túto... 

Dajte prosím mikrofón pani poslankyni Reinerovej. Už je? Oukej, dobre, už vidím. 

Prosím zopakujte... 

 

p. Reinerová: Neviem, či je to technická prekážka. Nemám túto informáciu... Môže mi na 

to niekto kompetentný odpovedať, či môžu dvaja poslanci paralelne predkladať? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Spoločný poslanecký návrh? Podľa mňa áno. Už sme tu 

aj také mali v minulosti.  

 

p. Reinerová: V prípade, že by to mal byť problém tak, sa s pánom Juskom dohodneme, 

keď nie... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rokovací poriadok... 

 

p. Reinerová: S pánom Matušekom, prepáčte. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pardon. Pokiaľ viem, náš rokovací poriadok..., no nemám 

ho tu poruke, chýba, chýba... Ale nezakazuje, aby poslanci podali... Pani poslankyňa 

Tomášková, nech sa ti páči. 

 

p. Tomášková: To, že to pán Matušek nemohol predniesť, bolo preto, že si vyčerpal 

diskusný príspevok, preto to predniesla pani Reinerová... Ale my sme spoločne, 

hneď v prvom roku predchádzajúceho volebné obdobie s Petrom Hrapkom 

predkladali spoločný návrh uznesenia, keď sme dali robiť pasportizáciu možných 

vytvorených miest v materských školách a vtedy nebol problém. Ak by bol vtedy 

problém, pred tým šiestimi, alebo piatimi rokmi, tak by nám to predsa niekto 

napadol, že také uznesenie, podané dvoma poslancami nie je vykonateľné. Do 

dnešného dňa sme taký podnet nedostali. Bolo to predkladané mnou a Petrom 

Hrapkom; na základe toho sa normálne konalo, urobil sa úplne prvý nástrel, ktorý ho 

už robíme 6 rokov... Teda ja v tomto nevidím problém, ale máme tu dámy 

z organizačného... Ak má byť toto problém, aby sa neprijalo uznesenie, niekto ho 

napadol, tak považujem to za úplne nezmyselné. Ale myslím, že my ako 

zastupiteľstvo môžeme predložiť návrh uznesenia, nie? Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Sledujem dámy z organizačného, ale neverbálne mi 

dávajú najavo, že nie je to problém. Dobre chápem? Tak oukej. Napriek tomu, stále 

ešte prihlásený pán poslanec Hrapko, ako prvý. Sťahuješ? Oukej. Pán poslanec 

Guldan. 

 

p. Guldan: Sa nepočúvame pani poslankyňa. Ja som len namietal, že pri tom prečítaní, 

nepovedala pani kolegyňa Reinerová, že je to spoločný návrh poslancov – teba a 

pána poslanca. Tu sa robí audio záznam. Len treba počúvať, čo som povedal. Ja som 

nenamietal, že to nemôžu dvaja predložiť. Len spôsob, akým to navrhovala, je 

z audio záznamu nekorektný. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Takže vyjasnili sme si, vieme, o čom budeme 

hlasovať. Je potrebné ešte raz prečítať ten návrh uznesenia, lebo sme sa trošku... 

Neevidujem... Pán predseda návrhovej. 

 

p. Patoprstý: Ešte raz návrhu uznesenia? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No nie... Pýtal som sa, ale je tu verbálny aj neverbálny 

pokyn, že netreba. Pripravme sa preto prosím na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za 21 poslancov, nikto proti, nikto sa nezdržal, nikto nebol nehlasujúci: Návrh 

uznesenia bol prijatý. Ďakujem, poďme prosím ďalej. 

 hlasovanie č. 28. 

           za: 21 , proti: 0, zdržalo sa: 0 , nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 295/XVI/2016 

 

p. Patoprstý: Ďalší návrh uznesenia predložil pán poslanec Sloboda: Miestne 

zastupiteľstvo: a) Vyjadruje znepokojenie nad tým, že bývalý predseda komisie si 

ponechal do bezplatného užívania zakúpiť prostredníctvom Cultus Ružnov a.s. 

fotoaparát v hodnote niekoľkých tisíc EUR z financií darovaných osobou prepojenou 

na Ing. arch. Martin Fleischmana, bývalého spoločníka spoločnosti INTERSET, 

zodpovedný za problematické nadstavby bytových domov v Ružinove. b) Žiadame 

predstavenstvo Cultus Ružinov a.s., ako aj Patrika Guldana o stanovisko. c) Žiadame 

o vyjadrenie stanoviska komisie na ochranu verejného záujmu, a komisie 

mandátovej, legislatívno-neviem akej... Právnej, ospravedlňujem sa, je tu skratka... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: A kontroly. Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu 

uznesenia? Nie je tomu tak, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za 15, nikto proti, 6 sa zdržali, nikto nebol nehlasujúci. Návrh uznesenia bol 

prijatý, ďakujem.  

 hlasovanie č. 29. 

           za: 15 , proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 0 

 - uznesenie č. 296/XVI/2016 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Máme ešte nejaké...? Áno, máme ešte návrh uznesenia. 

 

p. Patoprstý: Ospravedlňujem sa. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: V pohode. 

 

p. Patoprstý: Ďalší návrh uznesenia je trio poslancov Peter Turlík, Radovan Bajer, Katarína 

Šimončičová: a) Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Ružinov opakovane 

nesúhlasí s návrhom VZN mesta Bratislavy o zvýšení dani z nehnuteľnosti. b) 

Odporúča poslancom Mestského zastupiteľstva toto nesúhlasné stanovisko tlmočiť 

primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy. Termíny: zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva, pri ktorom sa uvedený bod bude prerokovávať (30. 6. 2016). 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Hneď ti nechám slovo, obrátim sa na 

predkladateľov: Odpustite puntičkárovi ale ide o návrh uznesenia. To slovíčko 

„návrh“ som tam nepočul, či si osvojíte, aby sme ho tam vložili. Dobre, myslím, že 

stačí neverbálne, ja to zopakujem na záznam, že si osvojili slovíčko „návrh“ VZN hl. 

mesta atď. Nejaké ďalšie pripomienky k návrhu uznesenia? Nie je tomu tak, 

pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za 17, nikto proti, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia bol prijatý.  

 hlasovanie č. 30. 

           za: 17 , proti: 0, zdržalo sa: 3,  nehlasovalo: 1 

 - uznesenie č. 297/XVI/2016 

 

p. Patoprstý: Ďalší návrh uznesenia, posledný, predkladá poslanec Patrik Guldan: Žiadam 

predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, pána 

Radovana Bajera, o prešetrenie uznesenia, ktoré predložil pán poslanec Vladimír 

Sloboda.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Už k návrhu uznesenia, Peter? Nech sa ti páči, 

pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Nie, ako nemôžeme... Ja ako zastupiteľstvo žiadam, alebo? Dobre, sťahujem, 

OK... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Tiež to pokladám možno za unikát v dejinách modernej 

samosprávy, ale vyjadríme sa hlasovaním. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 8, 2 proti, 11 sa zdržali, nikto nebol nehlasujúci. Návrh uznesenia nezískal 

dostatočný počet hlasov na prijatie, tým pádom vyčerpali sme všetky návrhy 

uznesení. Ďakujem veľmi pekne. 

 hlasovanie č. 31. 

           za: 8 , proti: 2, zdržalo sa: 11,  nehlasovalo: 0 

 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Dobre. Dámy a páni, vyčerpali sme program, návrhy 

uznesení, aj seba... Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, prajem príjemný večer, 

ktorí budete fandiť... Áno, bude záverečná prezentácia, vydržkajte... Ktorí budete 

večer fandiť pri futbale, tak športu... Pasívny športový zážitok vám želám. No a teraz 

už záverečná prezentácia... Prosím všetci, aby ste honorár dostali. 

 Záverečná prezentácia: 20 
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