Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Program rokovania XXI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov konaného dňa 22.11.2016

Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
– uzn. č. 364/XXI/2016
2. Správa o výsledku kontroly akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.
Predkladá: miestny kontrolór
– uzn. č. 365/XXI/2016
3. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave
v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Predkladá: PaedDr. Orságová, riaditeľka ZŠ Nevädzova
– uzn. č. 366/XXI/2016
4. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube,
p. o. za 3. štvrťrok 2016
Predkladá: Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p.o.
– uzn. č. 367/XXI/2016
5. Návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
Predkladá: starosta
– uzn. č. 368/XXI/2016
6. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
Predkladá: starosta
– uzn. č. 369/XXI/2016
7. Stanovisko Mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy – solidarita a výnosy z priestupkov
Predkladá: starosta
– uzn. č. 370/XXI/2016
8. Návrh na vrátenie pozemku registra „C“ parc. č. 14790/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
163 m˛ kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,
zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 94, zo dňa 30.09.1991,
do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predkladá: starosta
– materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia
9. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „E“ v katastrálnom území Nivy, za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pre realizáciu stavby „Diaľnica D1 Bratislava,
Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Predkladá: starosta
– uzn. č. 371/XXI/2016
10. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C“ KN
v katastrálnom území Nivy k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov
k pozemkom, za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz –
rekonštrukcia“ a „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, Národnej
1.

diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa
ust. § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predkladá: starosta
– uzn. č. 372/XXI/2016
11. Zmena stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom na Ružinovská 28, 820 09
Bratislava, IČO: 35 874 686
Predkladateľ: starosta
– materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia
12. Doplnenie finančných pravidiel prenájmu priestorov v správe MČ Bratislava-Ružinov
o prenájom pozemkov
Predkladá: starosta
– uzn. č. 373/XXI/2016
13. Schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava-Ružinov a mestom Mtskheta
Predkladá: starosta
– uzn. č. 374/XXI/2016
14. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov
Predkladá: prednosta
– uzn. č. 375/XXI/2016
15. Interpelácie
16. Rôzne
a) Poskytnutie vyváženého priestoru poslancom v TVR a RE, s. r. o. a v Ružinovskom Echu
na prezentáciu života v Ružinove
Predkladá: Ing. Reinerová, poslankyňa
- uzn. č. 376/XXI/2016
b) Odvolanie Mgr. Art. Tomáša Maninu, Art. D. z postu člena – neposlanca komisie KŠKaŠ
Predkladá: PaedDr. Barancová, poslankyňa
- uzn. č. 377/XXI/2016
c) Vypracovanie „Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry Bratislavy“ v spolupráci
s RŠK, p.o. a zrušenie uznesenia č. 292/XVI/2016 z 21.06.2016
Predkladá: PaedDr. Barancová, poslankyňa
-uzn. č. 378/XXI/2016
d) Nominácia PaedDr. Jána Filca do pracovnej skupiny tvorby „ Koncepcie a programu rozvoja
telesnej kultúry Bratislavy“
Predkladá: PaedDr. Barancová, poslankyňa
- uzn. č. 379/XXI/2016
e) Riešenie dopravnej situácie na Krajnej ul.
Predkladá: Ing. Turlík, poslanec
- uzn. č. 380/XXI/2016
f) Návrh prevencie kriminality a ochrany majetku občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov
Predkladá: Dr. Jusko, poslanec a PaedDr. Barancová, poslankyňa
- uzn. č. 381/XXI/2016

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 364/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

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

Miestne zastupiteľstvo

A.
1. overovateľov záznamu:

volí
1. MVDr. Marián Gajdoš
2. Ing. Tatiana Tomášková

2. návrhovú komisiu:

1. Mgr. Igor Adamec
2. PhDr. Patrik Guldan
3. JUDr. Daniela Šurinová

B.

schvaľuje

- zmenu programu nasledovne: bod č. 13 zaradiť ako bod č. 2 ostané body sa prečíslujú

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 365/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

2. Správa o výsledku kontroly akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie

správu o výsledku kontroly hospodárenia akciovej spoločnosti
Ružinovská 28, Bratislava

B.

CULTUS Ružinov, a.s.

žiada

Ing. Dušana Pekára, starostu
predložiť miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Ružinov návrh na odvolanie a zároveň na
voľbu nového predstavenstva CULTUS Ružinov, a.s. na základe kontrolných zistení miestneho
kontrolóra v mesiacoch september - október 2016
T: ihneď do najbližšieho zasadnutia MZ

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 366/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

3. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2, podľa priloženej prílohy v
nadobúdacej hodnote 4.164,51 €,

B.

ukladá

PaedDr. Márii Orságovej, riaditeľke ZŠ Nevädzová 2, Bratislava
zabezpečiť:
1. vyradenie majetku z evidencie ZŠ:
IČ
Názov
Dátum obstarania
Nadobúdacia
cena
VII.46 Kamerový systém
08.05.2007
4.164,51€

Zostatková
cena
0,- €

2. zabezpečiť likvidáciu majetku organizáciou na to určenou.

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 367/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

4. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom
klube, p. o. za 3. štvrťrok 2016

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie

Informáciu o stave hospodárenia a personálnom obsadení v RUŽINOVSKOM ŠPORTOVOM
KLUBE, p. o. za 3. štvrťrok 2016

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 368/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

5. Návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

2.zmenu rozpočtu na rok 2016 podľa predloženého materiálu v celkovej výške
Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 369/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016
6. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového
hospodárstva

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie

predložený návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

B.

odporúča

Ing. Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi
zaslať súhlasné stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy
T: ihneď po podpise uznesenia

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 370/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016
7. Stanovisko Mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy – solidarita a výnosy z priestupkov

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

súhlasí
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky - solidarita
a výnosy z priestupkov

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov

zo dňa 22.11.2016

8. Návrh na vrátenie pozemku registra „C“ parc. č. 14790/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 163 m˛ kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti BratislavaRužinov Protokolom č. 94, zo dňa 30.09.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR
Bratislavy.

- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 371/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016
9. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „E“ v katastrálnom území Nivy, za
účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pre realizáciu stavby „Diaľnica D1
Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ do nájmu Národnej diaľničnej
spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia §
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu
schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom časti pozemku
v katastrálnom území Nivy, v rozsahu podľa Geometrického plánu číslo 36315583-007-2016
autorizačne overeného dňa 18. 04. 2016, a to:
registra „E“ KN v katastrálnom území Nivy
LV č.

Register
KN

4428

„E“

Par-cela Druh
číslo
pozemku

15435/102

Orná pôda

Spoluvlastnícky
podiel

Celková výmera
v m2

Diel
GP
č.

Nájomné
v € za
1m²/1rok

Výmera
dielu v
m2

Objekt
č.

9/10

1186

11

6,872

807

60100

do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava,
Križovatka Prievoz - rekonštrukcia“, s dobou nájmu na dobu neurčitú,
Alternatíva 1.: podľa návrhu žiadateľa
za nájomné 6,872 Eur/m2/rok, čo pri výmere 807 m2 predstavuje
sumu 4 991,13 Eur/ročne, stanovené Znaleckým posudkom č. 102/2016,
ktorý bol vypracovaný spoločnosťou ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová
dolina 27, 824 69 Bratislava, znalcom v odbore stavebníctvo, odhad hodnoty
nehnuteľností, zadávaným NDS a.s.

s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Ružinov. V prípade, že nájomná zmluva
nebude nájomcom podpísaná v uvedenom termíne toto uznesenie stratí platnosť.
V prípade zúženia predmetu nájmu nájomcom v tomto uznesení zníži sa celková cena nájmu
schválená uznesením o cenu nájmu tohto pozemku.
Nájom bude zrealizovaný podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších s predpisov s odôvodnením:
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že k vydaniu stavebného povolenia
na stavbu „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia“, potrebuje žiadateľ
preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods.1
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 372/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

10. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra
„C“KN v katastrálnom území Nivy k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych
vzťahov k pozemkom, za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka
Prievoz – rekonštrukcia“ a „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava
Prievoz“, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, podľa ust. § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prevod vlastníckeho práva
pozemkov v katastrálnom území Nivy. Rozsah trvalého záberu je určený geometrickými plánmi
na oddelenie pozemkov č. NI 30/2014 vypracovaným dňa 27. 02. 2015 spoločnosťou GEOKOD, s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO: 35 715 45, č. 129/2015 vypracovaným dňa
03. 11. 2015 spoločnosťou GEO 3 Trenčín, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín,
IČO: 36 315 583 a geometrickým plánom na oddelenie a určenie práv k nehnuteľnostiam č.
6/2016 vypracovaným dňa 14. 04. 2016 spoločnosťou GEO 3 Trenčín, s.r.o., Gen. M. R.
Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín, IČO: 36 315 583, a to:
registra „C“ KN v katastrálnom území Nivy
Por.
č.

LV č.

Reg.
KN

„C“
1.

1

2.

1

3.

Parcela
číslo

23016/296

Vlastnícky
podiel

Celková
výme-ra
v m2

Ostatné
plochy

1/1

1568

Druh pozemku

„C“

23016/300

Ostatné
plochy

1/1

563

4421

„C“

15391/8

5/6

19

4.

4421

„C“

23016/152

Ostatné
plochy
Ostatné
plochy

5/6

607

5.

4421

„C“

23016/232

Ostatné

5/6

71

GP
č.

Vykupovaná
výmera
v m²

NI
30/2014
129/2015

1568

74,21

NI
30/2014
129/2015
NI
30/2014
NI
30/2014

563

74,21

104-00

19

74,21

107-00

607

74,21

107-00

NI

71

74,21

119-00

Cena
za 1m²
v EUR

Objekt
číslo

105-00

6.

4421

„C“

23016/234

7.

4421

„C“

15389/4

8.

4421

„C“

23016/46

9.

1

„C“

15425/69

10.

1

„C“

15425/107

plochy
Ostatné
plochy
Zast. pl.
a nádv.
Ostatné
plochy
Zast. pl.
a nádv.
Zast. pl.
a nádv.

5/6

49

5/6

5

5/6

1894

1/1

71

1/1

103

30/2014
NI
30/2014
NI
30/2014
NI
30/2014

49

74,21

119-00

5

74,21

101-00

1894

74,21

101-00

6/2016

70

74,93

104-00

6/2016

94

74,93

101-03

o celkovej výmere 4 940,00 m² Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta
14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, za kúpnu cenu podľa uvedených znaleckých posudkov
spolu 334 001,19 Eur (kúpna cena navrhnutá kupujúcim). Kúpna cena navýšená
o koeficient 1,2 násobok predstavuje spolu 400 801,42 Eur (koeficient 1,2 násobok náhrady
stanovenej v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa ust. § 6 ods. 1 zákona NR SR
č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb
diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov)
za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“
a stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“,

s podmienkami:
Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Ružinov. V prípade, že kúpna zmluva nebude
kupujúcim podpísaná v uvedenom termíne toto uznesenie stratí v príslušnej časti uznesenia
platnosť (týka sa to pozemkov registra „C“ KN kat. úz. tabuľkovej časti tohto uznesenia, ktoré
kupujúci po schválení tohto uznesenia dodatočne vylúči z predmetu prevodu vlastníckeho práva
pozemkov schváleného týmto uznesením). V prípade zúženia predmetu prevodu vlastníckeho
práva kupujúcim o ktorýkoľvek z pozemkov schválených v tomto uznesení, zníži sa celková
kúpna cena schválená uznesením o cenu týchto pozemkov.
Prevod bude realizovaný podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších s odôvodnením:
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzané pozemky tvoria trvalý záber
stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ a stavby „Rýchlostná cesta
R7
Bratislava
Ketelec
Bratislava
Prievoz“,
realizovaných
kupujúcim
a zároveň sú zaťažené predkupným právom štátu zapísaným na LV č. 1 a 4421, podľa ust. §7a
zákona NR SR č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave
niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov.

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov

zo dňa 22.11.2016

11. Zmena stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom na Ružinovská 28, 820 09
Bratislava, IČO: 35 874 686

- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 373/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

12. Doplnenie finančných pravidiel prenájmu priestorov v správe MČ BratislavaRužinov o prenájom pozemkov

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

Doplnok finančných pravidiel na prenájom priestorov, ktoré sú v správe Mestskej časti
Bratislava-Ružinov o finančné pravidlá prenájmu pozemkov, ktoré sú v správe Mestskej časti
Bratislava-Ružinov pre:
1/ Organizácie a subjekty, ktoré nevytvárajú zisk a majú činnosť zameranú na poskytnutie
zdravotníckych, sociálnych alebo iných verejnoprospešných služieb v sume 0,50€/m²/rok.
2/ Pre organizácie a subjekty, ktoré majú činnosť zameranú na poskytnutie zdravotníckych,
sociálnych alebo iných verejnoprospešných služieb a majú príjem aj z podnikateľskej činnosti v
sume 5€/m²/rok.
3/ Podnikateľské subjekty v sume podľa cenovej mapy resp. podľa znaleckého posudku.

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 374/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

13. Schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou
Bratislava –Ružinov a mestom Mtskheta

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie
predložený materiál

B.

schvaľuje

Dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava-Ružinov a
mestom Mtskheta

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 375/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

14. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
splnenie uznesení MZ č.: č. 254/XIV/2016, č. 331/XVIII/2016, č. 335/XIX/2016
č. 337/XIX/2016, č. 338/XIX/2016, č. 347/XIX/2016,
č. 354/XIX/2016, č. 355/XIX/2016

v plnení zostávajú uznesenia MZ č.: č. 500/XXX/2014, č. 52/V/2015, č. 128/VIII/2015,
č. 252/XIV/2016, č. 256/XIV/2016, č. 292/XVI/2016,
č. 295/XVI/2016, č. 312/XVII/2016, č. 358/XIX/2016

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 376/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

16. Rôzne
a) Poskytnutie vyváženého priestoru poslancom v TVR a RE, s. r. o. na prezentáciu
života v Ružinove

Miestne zastupiteľstvo

žiada
TVR a RE, s.r.o.,
aby bol poskytovaný vyvážený priestor všetkým voleným predstaviteľom pre poskytovanie
obrazu o živote v Ružinove, nakoľko v súčasnosti tomu tak nie je. Opakovane sú spomínané,
uvádzané len mená niektorých a to len v pozitívnom zmysle. Žiada sa viac aj kritických článkov,
ktoré reálne popisujú problémy Ružinovčanov a ich publikovaním sa môže prispieť k vyriešeniu
problémov a zlepšeniu života Ružinovčanov.
T: ihneď

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 377/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

16. Rôzne
b) Odvolanie Mgr. Art. Tomáša Maninu, Art. D. z postu člena – neposlanca komisie
KŠKaŠ

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie
dobrovoľné ukončenie pôsobenia Mgr. Art. Tomáša Maninu, Art. D v komisii školstva, kultúry
a športu a odvoláva ho z postu člena – neposlanca komisie školstva, kultúry a športu.
T: ihneď

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 378/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

16. Rôzne
c) Vypracovanie „Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry Bratislavy“
v spolupráci s RŠK, p. o. a zrušenie uznesenia č. 292/XVI/2016 z 21.06.2016

Miestne zastupiteľstvo

A.

ruší
uznesenie č. 292/XVI/2016 zo dňa 21.06.2016

B.

odporúča

Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi MČ
1. zabezpečiť vypracovanie materiálu „Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry
Bratislavy“ na podmienky mestskej časti Bratislava-Ružinov v spolupráci s RŠK, p. o.
2. následne predložiť vypracovaný materiál na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu
T: do 60 dní po podpise uznesenia k schválenej „Koncepcii programu rozvoja telesnej
kultúry Bratislavy“ primátorom hl. m. Bratislavy

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 379/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

16. Rôzne
d) Nominácia PaedDr. Jána Filca do pracovnej skupiny tvorby „Koncepcie
a programu rozvoja telesnej kultúry Bratislavy“

Miestne zastupiteľstvo

A.

súhlasí

s nomináciou p. PaedDr. Jána Filca, člena Komisie školstva, kultúry a športu mestskej časti
Bratislava-Ružinov do pracovnej skupiny tvorby „Koncepcie a programu rozvoja telesnej
kultúry Bratislavy“

B.

odporúča

Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi MČ Bratislava-Ružinov
zaslať žiadosť o nomináciu primátorovi hl. mesta Bratislavy
T: do 13.12.2016

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 380/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

16. Rôzne
e) Riešenie dopravnej situácie na Krajnej ul.

Miestne zastupiteľstvo

žiada
Ing. Dušana Pekára, starostu
na základe schváleného uznesenia č. 245/XIII/2016 zo dňa 31.03.2016 opakovane požiadať
Magistrát hl.m. SR Bratislavy o neodkladné riešenie dopravnej situácie na Krajnej ul.
T: ihneď

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie č. 381/XXI/2016
zo dňa 22.11.2016

16. Rôzne
f) Návrh prevencie kriminality a ochrany majetku občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov

Miestne zastupiteľstvo

odporúča

Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi
predložiť návrh prevencie kriminality a ochrany majetku občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov a rokovať s veliteľom Okrskovej stanice Mestskej polície hl.mesta SR Bratislava-Ružinov a riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru-Ružinov o tomto probléme
T: 13.12.2016

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

