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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s 
       

z XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 27. septembra 2016 

 
 
 
 
 

Zasadnutie viedol : Dušan Pekár – starosta  
 
Overovatelia : Ing. Tomáš Alscher, MPH , Mgr. Petra Palenčárová 
 
Návrhová komisia:               Bc. Radovan Bajer, Ing. Martin Patoprstý,  

Ing. Tatiana Tomášková 
 
Ospravedlnení: Ing. Peter Hrapko 
 
Neskôr prišli: Ing. Anna Reinerová  
 
Skôr odišli: Ing. Peter Turlík	
	
	
	

Program�
 

1.  Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej  komisie, schválenie programu zastupiteľstva 
 - uznesenie č. 313/XVIII/2016 
2.  Bezpečnostná    situácia   v    Mestskej  časti Bratislava  -  Ružinov  za  I. polrok  2016   

(ústne) 
Predkladá: riaditeľ OR PZ  Bratislava II 
- uznesenie č. 314/XVIII/2016 

3.    Správa  o výsledkoch   práce a činnosti  Okrskovej  stanice  MsP   Bratislava – Ružinov  
v MČ Bratislava – Ružinov za I. polrok  2016 (ústne) 
Predkladá: veliteľ  OS MsP Bratislava – Ružinov 

 - uznesenie č. 315/XVIII/2016 
4.    Správa o plnení rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2016 
  Predkladá: starosta 
 - uznesenie č. 316/XVIII/2016  
5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od   
       01.01.2016 do 30.06.2016 

 Predkladá: riaditeľ RŠK, p. o. 
 - uznesenie č. 317/XVIII/2016 
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6.    Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016 
       Predkladá:  riaditeľka DD 
 - uznesenie č. 318/XVIII/2016 
7.    Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2016 
       Predkladá:  riaditeľka RDS 
 - uznesenie č. 319/XVIII/2016 
8.  Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2016 

 Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov 
 - uznesenie č. 320/XVIII/2016 
9. Návrh schválenie  prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov  kat. úz. Ružinov a 

v kat. úz. Nivy k  majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom, za 
účelom realizácie stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavby „D4 Bratislava, 
Jarovce - Ivanka Sever“ a stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“,  
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom  Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa 
ustanovenia § 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  
 - uznesenie č. 321/XVIII/2016 
10. Podpora mestskej časti Bratislava – Ružinov iniciatíve na vyhlásenie Národného parku 

Podunajsko 
       Predkladá: Ing. arch. Štasselová, poslankyňa 
       - uznesenie č. 322/XVIII/2016  
11.  Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 393/XXX/2009 zo dňa 14.10.2009 
 Predkladá: Mgr. Pener, zástupca starostu   
 - uznesenie č. 323/XVIII/2016 
12.  Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ KN prac. č. 704/1 kat. úz. Ružinov za účelom 

vybudovania jednoduchého detského ihriska pre Občianske Združenie Vincentínum so sídlom 
Bachova 4, 821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 30795851, 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:   prednosta 
 - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
13. Návrh:  
       1. na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby:  Detské 

jasle - Banšelová ul. 4 v Bratislave, súp. č. II. 3988, na KN-C parc.č. 17015/10, kat. úz. 
Trnávka, zo správy  Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14,   821 09 
Bratislava, IČO: 00 510 173   
2. na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby:  Detské 
jasle - Haburská ul. 2 v Bratislave, súp. č. II. 85, na KN-C parc.č. 15284/11, kat. úz. Ružinov, 
zo správy  Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14,   821 09 Bratislava, 
IČO: 00 510 173   

 Predkladá: starosta 
 - uznesenie č. 324/XVIII/2016 
14. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

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

 Predkladá: Bc. Bajer, predseda komisie KOVZ 
 - materiál stiahnutý predkladateľom z rokovania   
15.  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabráneniu nových 

nedostatkov. 
 Predkladá: miestny kontrolór 
 - uznesenie č. 325/XVIII/2016  
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16.  Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
Predkladá: prednosta  

 - uznesenie č. 326/XVIII/2016 
17. Interpelácie 
18.  Rôzne 

a) Urbanistické štúdie Pálenisko - Domové role a Mlynské Nivy východ 
Predkladá: Ing. Drozd, poslanec 
- uznesenie č. 327/XVIII/2016 - pozastavené 

       b)  Návrh na zastavenia konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
            záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone   
            funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

Predkladá: Ing. Drozd, poslanec 
- bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
c) Zmena rozhodnutia hl.m. SR Bratislavy  vo veci výrubu stromov pre žiadateľa NDS, a.s.,   
    Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava – finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty   
     drevín 
Predkladá: Ing. Šimončičová, poslankyňa 
- uznesenie č. 328/XVIII/2016 - pozastavené 
d) Prerokovanie petícii občanov s počtom podpisov nad 500 v MZ 
Predkladá: Ing. Šimončičová, poslankyňa 
- uznesenie č. 329/XVIII/2016 
e) Návrh na schválenie mesačnej odmeny miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava –  
    Ružinov 
Predkladá: Mgr. Pener, zástupca starostu 
- uznesenie č. 330/XVIII/2016 
f) Doplnenie finančných pravidiel prenájmu priestorov v správe MČ Bratislava – Ružinov  
    o prenájom pozemkov 
Predkladá: Dr. Jusko, poslanec 
- uznesenie č. 331/XVIII/2016 
g) Zverejnenie zoznamu seniorov  MČ BA Ružinov vybraných na zájazdy 
Predkladá: Dr. Jusko, poslanec 
- bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
h) Investičný zámer výstavby MŠ Ružomberská 
Predkladá: PhDr. Guldan, poslanec a Mgr. Ferák, poslanec 
- uznesenie č. 332/XVIII/2016 - - pozastavené 
i) Doplnenie informácie o uskutočnených krokoch pri uzneseniach v plnení 
Predkladá: Ing. Patoprstý. poslanec a Ing. Tomášková, poslankyňa   
- uznesenie č. 333/XVIII/2016 
j) Parkovisko Líščie Nivy-Palkovičova – upozornenie prokurátora 
Predkladá: Ing. Sloboda, poslanec a Mgr. Matúšek, poslanec 
- uznesenie č. 334/XVIII/2016 - pozastavené 
k) Rokovanie s riaditeľom Migračného úradu o zámene priestorov bývalá budova MŠ  
    Pivonková 
Predkladá: Mgr. Matúšek, poslanec  
- uznesenie č. 335/XVIII/2016 
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PREPIS	
z		XVIII.	zasadnutia	MZ	MČ	Bratislava	‐	Ružinov,	konaného	dňa	27.09.	2016		v	

zasadacej	miestnosti	miestneho	zastupiteľstva		
 
Úvod 
 
p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni, poprosím, aby ste zaujali svoje miesta. 

Prezentovaných 12 poslancov ...dokonca 13. Čiže konštatujem, že dnešné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Vítam vás na 18. zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. Dovoľte, aby som osobitne privítal 
hostí, pána plk. Mgr. Jana Pažického, riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru Bratislava 2, pán mjr. Mgr. Roberta Pevného, riaditeľa Obvodného oddelenia 
Policajného zboru Bratislava - Ružinov, Západ, pána doktora Jaroslava Tuleju, 
veliteľa okresnej stanice Mestskej polície Bratislava- Ružinov. Poprosím 
ospravedlniť z neúčasti na rokovaní dnešného zastupiteľstva pána poslanca Hrapka, 
pána riaditeľa Podniku verejnoprospešných služieb inžiniera Sokola, poprosím 
ospravedlniť z rokovania - neskôr príde pani poslankyňa Reinerova a o skorší 
odchod požiadal pán poslanec Turlík. Ešte raz vítam všetkých poslancov, hostí, 
riaditeľov základných, materských škôl, organizácií zriadených mestskou časťou.  

 
 
Bod č. 1 
Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 
 
p. Pekár, starosta MČ: Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť pani poslankyňu 

Palenčárovú a pána poslanca Alschera. Má niekto iný alebo pozmeňujúci návrh? Nie. 
Dám hlasovať. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.   

 hlasovanie č. 1. 
           za:18, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 
           zmätočné hlasovanie 
 

... Zopakujeme hlasovanie. ... Je to funkčné? Takže ešte raz, zopakujeme hlasovanie. 
Hlasujeme o ...vieme čom. Takže hlasujeme. 

 
Hlasovanie : Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa  nezdržal. 
 hlasovanie č. 2. 
           za:18, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 
            návrh bol schválený 
 
p. Pekár, starosta MČ: Konštatujem, že za overovateľov zápisu boli zvolení : pani 

poslankyňa Palenčárová a pán poslanec Alscher. Do návrhovej komisie navrhujem 
zvoliť: pani poslankyňu Tomáškovou, pána poslanca Bajera a pána poslanca 
Patoprstého. Sú iné návrhy? Nie sú. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 19 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 
 hlasovanie č. 3. 
           za:19, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 
            návrh bol schválený 
 
p. Pekár, starosta MČ: Návrhovú  komisiu ...návrhová komisia bude pracovať v zložení: 

pani poslankyňa Tomáškova páni poslanci Bajer a Patoprstý. Poprosím, aby si 
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zobrali hlasovacie karty, materiály a zaujali miesto vyhradené návrhovej komisie. Zo 
svojho... spomedzi seba, aby si určili predsedu a ohlásili mi jeho meno. Obdržali ste 
návrh programu dnešného zasadnutia. Chcem sa opýtať, sú k návrhu zasadnutia 
pripomienky, alebo doplňujúce body? Pani poslankyňa Tomášková.  

 
p. Tomášková: Ďakujem pekne. Sekundičku... poprosím, keďže sme sa premiestnili ... 

chcem to nájsť ... Vážení kolegovia, vážené kolegyne, pán starosta, v  
informatívnych materiáloch sa nachádza aj správa o hospodárení. Je to  materiál číslo 
4, medzi informatívnymi materiálmi, Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus 
Ružinov, za 1. polrok 2016. Necítim sa byť natoľko odborník  - bez nejakej 
odbornej... prediskutovania v komisii finančnej a s kolegami, preto by som ... našla 
som tam niektoré veci, ktorým nerozumiem. Napríklad výške mzdových nákladov a 
osobných nákladov. Preto by som poprosila, aby tento  ... a iné veci ... lebo 
jednoducho tento materiál je po odbornej stráne len na 3 strany; 4 strany tvoria len 
vlastne sprievodné listy, ja by som poprosila, keby bol ... ma kolegovia podporili v 
návrhu, že by sme tento materiál dneska nemali medzi informatívnymi  materiálmi, 
pretože keď schválime program, tak ho de facto schválime - braním na vedomie. A  
presunuli by sme ho na  budúce zastupiteľstvo, ako riadny bod rokovania. Takže 
mám  predložený aj návrh uznesenia v tomto zmysle. Ďakujem. ... Neviem, či teraz 
mám prečítať ten návrh uznesenia, alebo  potom až pri ...? 

 
p. Pekár, starosta MČ: .. pri schvaľovaní programu.  
 
p. Tomášková: Teraz? ... 
 
p. Pekár, starosta MČ: ...Pri schvaľovaní programu?.... To ja neviem... informatívny... 

Dobre. Pani poslankyňa Štasselová.  
 
p. Štasellová: Ďakujem. Ja by som chcela doplniť program bod - materiály máte na stole, 

zatiaľ, bohužiaľ, bez príloh, ktorou sú ... ktorou mali byť mapy. Ale mapy sa farebne 
tlačia, niečo sa pokazilo, takže v priebehu rokovania vám ich donesiem. A je to  
materiál o návrhu alebo o podpore návrhu, aby Bratislava vyhlásila... alebo teda, aby 
bol na území Bratislavy vyhlásený Národný park Podunajsko. Príde k tomuto 
materiálu predstaviť celú ...celú problematiku aj pán Freššo, a teda spolunavrhovateľ 
je so mnou Katarína Šimončičová, ktorú potom prosím, keď sa bude prepisovať tento 
materiál, dopísať  do navrhovateľky. Ďakujem. ... A ... teda návrh na 16:45 zhruba...  
15 minút pred pristúpením občanov by tu mal byť pán Freššo. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú ďalšie návrhy?  Nie sú. Poprosím návrhovú komisiu, 

aby sme hlasovali k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom a potom ako ...k programu 
ako celku. 

 
p. Tomášková: Takže  1. návrh uznesenia k bodu číslo 1 - a to Schválenie programu, som 

predniesla ja, Tatiana Tomášková, teda predkladám návrh na zmenu programu 
rokovania dnešného miestneho zastupiteľstva v nasledovnom... teda na miestnom 
zastupiteľstve dňa 27. 9. 2016 v nasledovnom: Vypustiť informatívny materiál číslo 
4 - Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. za 1. polrok 2016 a 
zaradiť tento bod ako riadny bod rokovania na najbližšie rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. Pán starosta, prosím vás, dajte hlasovať. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Sú k návrhu uznesenia ... teda... k tomuto návrhu pripomienky 

alebo otázky? Pani poslankyňa Šimončičová a  potom sa prihlásim aj ja.  
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p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť pani Tomáškovú - Naozaj treba 

vypustiť teraz z informatívneho materiálu?  Nestačí ... teraz to máme ako 
informatívny a nabudúce aby to bol ako riadny materiál?  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ : Hlásiš sa o slovo , pán starosta, áno?  
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Obchodné spoločnosti majú svoje kontrolné 

orgány. Keď to takto chceme robiť, tak potom bude riadny bod programu aj 
hospodárenie Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb a televízie a Echa 
a.s. ...alebo  s.r.o. Tieto akciovky. Dobre? Môžeme sa takto dohodnúť. Na rade nám 
padol nejaký iný návrh, aby sme urýchlili rokovania zastupiteľstva. Upozorňujem 
ešte, že sú obchodné spoločnosti  a majú svoje kontrolné orgány.   

 
p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Hlásite sa striedavo riadnymi a faktickými, ale 

nie sme vlastné momentálne v diskusii. 1. bol prihlásený myslím pán poslanec 
Sloboda, preto ti udeľujem slovo.  

 
p. Sloboda: Ďakujem. S tým môžem len  súhlasiť , keď...to takto spravíme s tými bodmi,  

nemám nič proti tomu. Ale naozaj .. a v okamihu, keď máme schválením programu 
schváliť aj, že súhlasíme s tým materiálom, tak s ním naozaj nesúhlasím.  Takže ... 
toto... to je ten dôvod, prečo ...  

 
p. Pekár, starosta MČ:  Ale teraz ...  podľa rokovacieho poriadku, by som mohol dať 

vypnúť, pretože tu je o programe a nie k materiáloch. Nasleduje pán poslanec 
Patoprstý.  

 
p. Sloboda: ... no ale... ešte raz .... ešte raz - schválením programu  schvaľujeme, že 

súhlasíme s materiálmi. Takže je to v tom.  
 
p. Pekár, starosta MČ:  Porušuješ  rokovací poriadok, pán poslanec, pretože teraz 

diskutujeme nie o programe ale o  bodoch. Pán poslanec Patoprsty, nech sa páči.  
 
p. Patoprsty : Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja iba , dovoľujem si oznámiť, že za 

predsedu návrhovej komisie sme si zvolili pani poslankyňu  Tomáškovú.  
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Má ešte niekto k bodom programu? Nikto. Poprosím 

predsedu návrhovej komisie, aby viedla hlasovanie o schvaľovaní programu . 
 
p. Tomášková: Takže bol len 1 návrh. Pani Štasselová ... ten návrh uznesenia?... Ten ... kde 

je?....  Takže dáme hlasovať o tom prednesenom návrhu, ktorý som predniesla, ale 
prosím, kolegovia, nech sa páči, hlasujeme. Alebo pán starosta, prosím vás, dajte 
hlasovať.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie : Za bolo 16 poslancov, nikto nebol proti, 5 sa zdržali. Poprosím ďalšie 

hlasovanie.  
 hlasovanie č. 4. 
           za:16, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 0 
            návrh bol schválený 
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p. Tomášková: Ja sa ospravedlňujem, lebo zo začiatku sme sa  začali veľmi rýchlo 

ponáhľať ... tak pani Štasselová  - akou formou dáva ten návrh uznesenia?  Alebo 
...to už nie? To už hlasujeme o programe ako celku? ... Aby nedošlo k 
nedorozumeniu.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Neviem, či sme začali ponáhľať,  ale ideme podľa programu. Teraz 

schvaľujeme program. Pani poslankyňa Štasselová, keď si dobre pamätám, dala 
návrh na doplnenie programu - 16:45 - ktorý sme dostali ...  ktorý ste dostali písomne 
na stoly. A ten program ... alebo teda ten bod má názov Podpora mestskej časti 
Bratislava-Ružinov iniciatíve za vyhlásenie Národného parku Podunajsko.  

 
p. Tomášková: Tak sa ospravedlňujem, takže prepáčte... takže predkladám návrh uznesenia,  

ktorý bol predložený: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov, po  
a) - podporuje iniciatívu Bratislavského samosprávneho kraja na vyhlásenie 
Národného parku.... /toto?...  Podunajsko ...Ale... kde mám ten text, čo mám 
prečítať?.../ ... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Doplnenie programu o bod.  
 
p. Tomášková: Takže doplňujeme... o bod, ktorý sa nazýva "Podpora  mestskej časti 

Bratislava-Petržalka ... 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ružinov...! 
 
p. Tomášková:  ...Petržalka!  iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Podunajsko. Prosím 

o upresnenie, za  ktorý bod rokovania bude nasledovať?  
 
p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Štasselová, nech sa páči.  
 
p. Štasselová : Ďakujem.  No, ja práve  neviem, lebo to súvisí s príchodom pána župana. 

Čiže on ... jeho príchod ... OK ..Tak ho dajme na 16:45.  Teda... pred 16:45. 
 
p. Tomášková: Prosím dajte pán starosta hlasovať o tomto bode rokovania. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Schválili sme 

doplnenie programu.  
 hlasovanie č. 5. 
           za:20, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 
            návrh bol schválený 
 
p. Tomášková: Takže sme zaradili... teda 1 bod sme presunuli nabudúce, ako riadny bod a 1 

bod sme zaradili. Takže pán starosta, prosím vás, dajte hlasovať o programe ako 
celku. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
  
Hlasovanie: Za hlasovalo 22 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Schválili sme 

si program dnešného rokovania. 
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 hlasovanie č. 6. 
           za:22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
            - uzn. č. 313/XVIII/2016 
 
 
Bod č. 2 
Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I.polrok 2016  
 
p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 2 Bezpečnostná situácia v Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov za I.polrok 2016 . Poprosím pána riaditeľa plk. Mgr. Jána 
Pažického, aby nás informoval. Nech sa páči, máte slovo. 

 
p. plk. Mgr. Pažický, riaditeľ OR PZ: Vážený pán starosta, pán vicestarosta, pán 

prednosta, vážené pani poslankyne, páni poslanci, skôr než prednesiem správu o 
bezpečnostnej situácii v Mestskej časti Ružinov za 1. polrok 2016, dovoľte, aby som 
sa predstavil, pretože som novým okresným riaditeľom, ktorý bol do tejto funkcie 
ustanovený krajským riaditeľom k 1. 6. 2016, po tom, ako môj predchodca, po roku, 
požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Celý 
svoj profesný život som pôsobil v okrese Bratislava IV., kde som vykonával rôzne 
funkcie; od hliadkového až po zástupcu okresného riaditeľa. Policajtom som 26 
rokov a teda od 1.6. pôsobím v okrese Bratislava II. Po mojom nástupe, ako som sa 
oboznámil s touto situáciou, ktorá je v okrese Bratislava II., bola inakšia ako v 
okrese Bratislava IV., som prijal niektoré opatrenia, ktoré majú smerovať k tomu, 
aby sa zlepšila činnosť okresu Bratislava II. ; a ja som jeden z tých policajtov, ktorý 
nehodnotí činnosť polície len na základe čísel a štatistiky, ale v prvom rade mi ide o 
to, aby nás hodnotila kladne verejnosť a teda, aby boli občania spokojní s prácou 
polície v obvode, v ktorej pôsobíme. Preto som zaviedol niektoré opatrenia, s tým, že 
som zistil, že policajti obvodných oddelení, ktorých tu máme 5, nevykonávali 
činnosť, na ktorú v prvom rade boli... alebo ktorá im vyplýva z ich služobného 
zaradenia, kedy sa výkon hliadkovej obchôdzkovej služby venoval aj úseku 
trestného konania. A preto som prijal opatrenie, že úseku trestného konania sa budú 
venovať len poverení policajti a vyšetrovatelia policajného zboru, pričom výkon 
hliadkovej obchôdzkovej služby bude slúžiť v 1. rade na to, na čo bol zriadený. Čiže 
od 1. 7. ako som zriadil výjazdové služby, policajti obvodných oddelení vykonávajú 
len hliadkovú obchôdzkovú činnosť vo svojom obvode a venujú sa verejnému 
poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, riešeniu priestupkov na úseku 
majetku, verejného poriadku a občianskeho spolunažívania. Samozrejme, som prijal 
ďalší rad opatrení, nakoľko Okresné riaditeľstvo, nebudem to tajiť, Bratislava II. 
dosahuje za 1. polrok horšie výsledky, ako predchádzajúce obdobie. Čiže 1. polrok 
2015, keď porovnávame. I keď viete, vždy sa prezentovalo, že rok 2015 boli 
historické výsledky v policajnom zbore. Bratislava II. tento 1. polrok nedosahovala 
také výsledky. A neboli uspokojivé. A ten prepad objasnenosti bol dosť vysoký. Už 
sa nám to podarilo za tie 3 mesiace, čo som tu, zvýšiť objasnenosť o 3,54 %, aj 
znížiť nápad trestnej činnosti, hlavne tým, teda zmenou výkonu tej hliadkovej 
služby, kedy sú policajti viac na ulici a nie v kanceláriách. Spravil som rokovanie s 
niektorými organizáciami. V najbližšej dobe bude miestny úrad oslovený. Spravíme 
stretnutie s občanmi, hlavne so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov, kedy chceme riešiť bezpečné bývanie občanov, kedy chcem zaviesť taký 
systém, aby polícia so súhlasom týchto vlastníkov alebo správcov mala možnosť sa 
dostať do jednotlivých vchodov, bez toho, aby občan bol nútený nám prísť otvoriť, 
aby sme mohli kontrolovať ich spoločné priestory, pivničné priestory, či nedochádza 
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k páchaniu drogovej trestnej činnosti alebo majetkovej. Lebo vo veľkej miere som 
zaznamenal, že sa tu vykrádajú spoločné priestory, hlavne pivničné a dochádza k 
odcudzeniu bicyklov v tomto obvode. Bude na to nejaký projekt, kedy polícia bude 
mať k dispozícii kľúče od tých... nakódované, že bez toho, aby sme boli nútení 
niekomu zvoniť, alebo niekoho žiadať sa do týchto priestorov, samozrejme, so 
súhlasom, ako som povedal, vlastníkov, dostaneme a budeme môcť vykonávať túto 
kontrolu. Taktiež nám to bude slúžiť aj pri páchaní domáceho násilia, kedy nie každý 
občan, sused oznámi toto, ale chce byť anonymný, čiže nebude nútený prísť otvoriť 
dvere polícii, ale polícia sa tam dostane a vykoná potrebné úkony, opatrenia, aby 
zabránila páchaniu ďalšej trestnej činnosti. V Mestskej časti Ružinov máme zriadené 
3 obvodné oddelenia: Obvodné oddelenie Ružinov – Východ, Ružinov – Západ, 
Trnávka. Tiež musím na úvod povedať, že ani na jednom z týchto obvodných 
oddelení nemáme stavy policajtov naplnené. Na jednom chýba 12 policajtov, na 
druhom 10 a na treťom 7. Čiže si zoberte, len na týchto 3 obvodných oddeleniach mi 
chýba 29 policajtov, čo predstavuje jedno menšie obvodné oddelenie. V rámci 
okresu mám podstav 59 policajtov. Snažíme sa tieto stavy naplniť, ale v poslednej 
dobe mladí ľudia nemajú záujem o vstup do policajného zboru. Novela zákona 
hovorí o tom, že príslušníkom policajného zboru sa môže stať až občan po dovŕšení 
21 rokov. V minulosti to bol 18-ročný, teraz až po 21 rokov. To sú už ľudia, ktorí si 
svoje prežili, už sa niekde aj zamestnali a zistia, že sa dá niekde zarobiť na 
kľudnejšom miestne, viac ako v policajnom zbore. Čo sa týka samotnej objasnenosti 
trestnej činnosti, okres Bratislava II. sa zaradila v rámci 5 okresných riaditeľstiev na 
3. miesto v objasnenosti trestnej činnosti. Za nami sú horší už len Bratislava I. a 
Bratislava III. Môžem len celkové čísla, aby som nezdržiaval, za 1. polrok teda bolo 
spáchaných 1.303 trestných činov, bolo objasnených 424, čo je 32,54 %, čo je horšie 
o 4,54 % oproti minulému roku. Na ulici bolo spáchaných 526 trestných činov, 
objasnených 148, čo je 28,14 %. Horšie o 6,29 %. Lúpežných prepadnutí bolo 
spáchaných 8, 3 sa podarili objasniť, čo je 37,50 %. To je ukazovateľ, v ktorom 
dostávame lepšie výsledky ako minulý rok o 7,5 %. Vykradnutých bytov bolo 18; 5 
sa podarilo objasniť, čo je 27,70 %. Bytov je viac vykradnutých o 8 oproti minulému 
roku a o 1 sa podarilo viac objasniť ako minulý rok. Ukradnutých motorových 
vozidiel za 1. polrok v mestskej časti Ružinov bolo 58, čo je o 19 menej ako minulý 
rok. Objasnené boli však len 4, čo je o 4 menej ako minulý rok a objasnenosť 
dosahuje len 6,90 %. Mám tu aj uličnú trestnú činnosť; mám tu aj najkritickejšiu 
hodinu. Človek by si myslel, že najviac sa pácha trestná činnosť v nočnej dobe, ale 
najhoršie nám čas vychádza od 6 do 14. V tomto období je páchaná najviac trestná 
činnosť v tomto okrese, alebo v tomto obvode a najkritickejším dňom je piatok. 
V poslednej dobe sa rozmohli trestné činy páchané na prestarlých osobách. Preto 
som pracovníčku poverenú prevenciou kriminality zaúkoloval, aby oslovila 
jednotlivé domovy dôchodcov, sociálne zariadenia za účelom vykonania besied s 
týmito rizikovými občanmi, ktorí sa stávajú obeťami trestných činov. Stále - a teraz 
v poslednej dobe, posledný mesiac, ide zas do popredia, modus operandi: vnuk – 
zavolá - vydáva sa za vnuka a babka vydá peniaze. Mali sme dokonca 7 a pol tisíca! 
Išla do banky, vybrala 7 a pol tisíca, dala neznámej osobe, aby zaniesla vnukovi. Ale 
pohybuje sa okolo 1400, od 800 do 1400 eur... Tieto dôchodkyne dajú v dobrej vôli 
neznámej osobe, aby teda pomohli vnukovi v ťažkej situácii. Keď odovzdajú 
peniaze, až potom obvolajú rodinu a zistia, že sa stali obeťami trestného činu. Okrem 
toho, teda, ako som povedal, že za 1. polrok bola objasnenosť v okrese 36,74, dneska 
to už máme 37,63, teda za prvých 8 mesiacov, deviaty ešte nie je uzavretý. Okres sa 
venuje aj objasňovaniu priestupkov. Bolo spáchaných 3463 priestupkov, 2495 ich 
bolo objasnených, čo je 72,05 %. Na úseku priestupkov proti majetku je 1124, kde je 
objasnenosť na 28 %. Priestupkov proti verejnému poriadku je 44 a objasnenosť je 
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na 90,91 %. Priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu je 127, kde je 
objasnenosť 58,27. V doprave 2041, objasnenosť 99,55. Okrem toho policajti riešili 
v blokovom konaní, pokutou zaplatil na mieste 2007 priestupcov na 45.825 EUR, 
pokutou nezaplatenou na mieste 284 priestupcov na 8.484 EUR. Čo sa týka 
nehodovosti, Okres Bratislava II tak ako iné bratislavské okresy nemá dopravný 
inšpektorát, máme len policajtov oddelenia bezpečnosti cestnej premávky, ktorí 
prejednávajú priestupky, čiže nemáme oddelenie výkonu služby, nemáme nehodové 
oddelenie, toto všetko vykonáva krajský dopravný inšpektorát so sídlom Krajského 
riaditeľstva policajné zboru v Bratislave. Podklady som si však zabezpečil a z nich 
vychádza, že Okres Bratislava II za 1. polrok 2016 je najnehodovejším okresom 
v Bratislave. Čo sa týka usmrtených, máme za 1. polrok usmrtenú 1 osobu, na 
Ivanskej ceste 1. apríla 2016 bol usmrtený chodec s tým, že porušil osobitné 
ustanovenia o chodcoch, čiže nebol vinníkom vodič motorového vozidla ale chodec. 
Bolo 261 dopravných nehôd, 71 bolo s následkom ublíženia na zdraví, 1 usmrtená, 
11 ťažko zranených, 74 ľahko zranených. Najnehodovejšie úseky sú Gagarinova 
ulica, kde bolo 11 dopravných nehôd s 8 ľahkými zraneniami, Ivanska cesta, kde 
bolo 1 usmrtenie, 2 ťažko zranení a 5 ľahko zranených. Vedieme aj v štatistike 
požívania alkoholických nápojov v okrese, kde bolo 17 dopravných nehôd 
zavinených pod vplyvom alkoholu, čo je nárast o 8 oproti rovnakému obdobiu 
minulého roku. To sa netýka len nehodovosti, ale celkovo je známe, že nad 1 
promile sa jedná o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, §289 
Trestného zákona, a môžem vám povedať, že máme dosť takýchto vodičov v okrese, 
ktorí jazdia nad 1 promile, a čo je prekvapujúce dosť je dám, dosť je vodičiek za 
volantom, ktoré sú takto obmedzené spôsobilosti viesť motorové vozidlá. Asi tak na 
úvod by bolo z mojej strany všetko, bližšou štatistikou mám k dispozícii, ale myslím, 
že tieto čísla, keby prečítam, vám nebudú moc nápomocné. A hovorím nerád riešim 
alebo prácu polície cez štatistické údaje, cez čísla, pretože neodráža to všetku 
činnosť polície, v tých číslach sa neodrazí, koľko bezpečnostných opatrení musíme 
zabezpečovať, či už v letnom období v spolupráci s mestskou políciou na Zlatých 
pieskoch, pri zabezpečovaní verejných kultúrnych podujatí, športových podujatí, 
viete, že od 1. 7. sme neustále nasadení v rámci bezpečnostného opatrenia SK Press 
2016 ako predsedajúca krajina Európskej rady, kde enormné množstvo síl odčerpáva 
tieto opatrenia, a pričom môžem konštatovať, že v okrese Bratislava II za toto 
obdobie nedošlo k hromadnému narušeniu verejného poriadku a všetky vo akcie, 
ktoré boli nahlásené, boli zvládnuté či už vlastnými silami, alebo za pomoci 
posilnenia síl krajského riaditeľstva policajného zbor, kedy hlavne vyžadujeme 
prítomnosť hliadok, pohotovostné motorizované jednotky PPÚ alebo krajského 
dopravného inšpektorátu. Skončil som, pán starosta. Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Pán riaditeľ,  môžete si 

sadnúť. Keby boli nejaké otázky potom, tak na záver ešte dostanete priestor. Prvý sa 
hlási pán poslanec Matúšek, ja potom asi štvrtý po pani poslankyni Štasselovej, čiže 
ten rokovací poriadok takto kombinuje, komplikuje, takže po pani poslankyni 
Štasselovej pán zástupca Pener bude viesť zastupiteľstvo a je tiež niečo poviem k 
tejto správe. Takže nasleduje pán poslanec Matúšek. 

 
p. Matúšek: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Ja by som mal na pána riaditeľa jednu 

otázku, ale to pripájam zároveň aj pre veliteľa mestskej polície, ktorý pôjde po ňom 
o správe činnosti, a keďže nás informoval na začiatku aj na konci, že nehodnotí 
podľa bodov, ale hodnotí podľa toho alebo pristupuje k hodnoteniu svojich 
príslušníkov policajného zboru, konkrétne Bratislava II, za ktorých zodpovedá 
nadriadeným, tak by som chcel vedieť, ako hodnotí svojich príslušníkov, ktorí prídu, 
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vy ma nepoznáte, prepáčte, predstavím sa, som poslanec za obvod Starý Ružinov 
a máme tam problém možno za tie 3 mesiace, čo ste vo funkcii, určite ste 
medializovanú záležitosť Záhradnícka – Palkovičova, verejné parkovisko, stihli si 
obraz urobiť a ja narážam na ten problém, že príslušníci, ktorí prídu na riadny oznam 
cez 158 a máte veľmi šikovného riaditeľa na západnom obvode, mjr. Pevného, s 
ktorým je dobrá spolupráca, ale nerozumiem, keď ho policajti volajú, teda príslušníci 
policajného zboru, na základe toho, že je tam situácia, ktorá je veľmi zložitá dlhé 
roky, tak sa pýtam, ako je možné, že ten kto nevie vydokladovať, že je inžinierska 
stavba na pozemku, ktorý síce vlastní súkromný sektor a slúži verejné parkovisko 30 
rokov verejnosti a verejnosť zavolá príslušníkov policajného zboru, oni povedia: My 
vás chápeme, občania, my by sme vám radi pomohli, ale my nemáme príkaz od 
nadriadených, aby konali vo váš prospech. Čo to znamená vo váš prospech? Ako je 
možné, že prefabrikáty si tam jednoducho súkromný sektor položí a uzamkne tam 50 
ľudí z toho celého Slovenska? Ako je možné, že tam príde televízia a že chceme túto 
situáciu riešiť a neriešime ju niekoľko mesiacov, aj keď to musíme ihneď vyriešiť? 
K tomu sa vrátim až budeme prerokovať uznesenie, ktoré sme si tu dali pred 
mesiacom. Prosím vás pekne, vyjadrite sa k tomu, čo to je prekážka, osobné auto pri 
vjazde a výjazde, ako je toto hodnotené, keď nemôžu títo ľudia, ktorí sa tam 
uzamkli, dostať von. To je všetko, ďakujem za pozornosť.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Jusko. 
 
p. Jusko: Ďakujem, pán starosta. Ja v prvom rade vám chcem popriať veľa šťastia, 

úspechov v Ružinove a aj pochváliť činnosť polície, pretože pokiaľ človek nepozná 
alebo nepotrebuje políciu tak väčšinou na ňu má negatívny názor. Na druhej strane, 
spomenuli ste nejaké iniciatívy stretnutia s občanmi, ja vás pozývam a dúfam, že nie 
som sám, lebo sme tu viacerí z Ostredkov, ak by ste chceli zorganizovať také 
stretnutie s občanmi na Ostredkoch, veľmi rád to privítam. Čo sa hlavne týka 
bezpečnosti a vykrádania bytov, ale aj seniorov a ak teda budete organizovať také 
niečo tak veľmi rád sa s vami spojíme a pomôže vám. A do tretice, chcem sa spýtať, 
pretože ma zarážajú niektoré veci, tu trestná činnosť sa hovorilo, že je väčšinou v 
obchodných domoch, ale sú aj také veci ako McDonald tuto na Gagarinke. Mne 
konkrétne tam ukradli bicykel za bieleho dňa. Potvrdzujem, že je to v tom rannom 
čase až do tej druhej hodiny za bieleho dňa, čiže drzosť zlodejov nemá, myslím, už 
nejaké žiadne prekážky. Chcem sa teda spýtať, ako vám teda môžeme aj my pomôcť 
tomu, že sú vytypované miesta, kde dochádza, pretože potvrdili mi to vaši 
príslušníci, že tam je to na dennom poriadku - vykrádanie áut a krádeže. Ako vám 
my môžeme pomôcť zlepšiť bezpečnosť v takýchto lokalitách, napr. keď hovorímo 
tom McDonalde, lebo viem, že tam kamerový systém je vo vnútri McDonaldu, ale 
nie je vonkajšom prostredí, kde sa odohráva prevažná časť tých krádeží. Môžeme 
vám aj my nejako pomôcť v tejto situácii zlepšiť tú bezpečnosť našich občanov 
v Ružinove? Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pani poslankyňa Štasselová. 
 
p. Štasselová: Ďakujem veľmi pekne za prednesenú správu. Teda asi nie som sama, čo som 

trošku znepokojená z toho, že všetky ukazovatele vlastne sa zhoršili oproti minulému 
roku. Neviem, či teda je dnes na to čas, ale určite ak nie dnes, tak v najbližšom 
období by som ja rada videla nejakú nazvime to stratégiu alebo nejaké opatrenia, ako 
tento trend zvrátiť. To je jedna vec. A druhá vec, s tým súvisí teda aj nejaká 
prevencia, lebo viem, že zo skúsenosti, že veľa týchto trestných činov sú, robia 
skupiny mladých ľudí, niektorí sú pod 18 rokov, a aj nejaké prevenčné programy, 
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ktoré by sme možnože mohli aj podporiť cez grantový program, by boli naozaj 
veľmi vhodné. Čiže toto sú také 2 veci, otázky alebo poznámky, že aké opatrenia 
prijmete, aby sa zastavil alebo zvrátil ten trend a prípadne aké preventívne programy 
budete robiť. 

 
p. Pener: Ďakujem. Ako ďalšiemu prihlásenému odovzdávam slovo pánovi starostovi, nech 

sa páči. 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci alebo sám sebe, 

keďže som sa prihlásil a povedal som, v akom poradí budem vystupovať. Ja chcem 
poďakovať pánovi riaditeľovi ale aj jeho predchodcom za spoluprácu s mestskou 
časťou. Lebo mnohí si vysvetľujú, že starosta je všemocný pána a veliteľ štátnej 
mestskej polície, ale nie je to tak. Je to na dobrej spolupráci medzi obcou a 
Policajným zborom Slovenskej republiky, a tá spolupráca potvrdzujem, že je 
vynikajúca. Keď ste prejavili záujem, že chcete vzdelávať obyvateľov, resp. 
diskutovať nimi, ponúkam vám formát stretnutí, ktoré ste alebo teda vaši ľudia 
chodia na stretnutia, kde je starosta, predstaviteľ štátnej polície, mestskej polície a 
ľudia sú tam pýtajú. Možnože je to málo spropagované, že tam chodia aj vaši ľudia, 
ale vždy padne otázka aj na nich a na ich výkon, resp. nejaký podnet. A ak chcete 
robiť takéto stretnutie alebo vzdelávanie so správcami bytových domov, máte k 
dispozícii veľkú zasadačku, máte k dispozícii propagáciu cez Ružinovskú televíziu 
a Ružinovské ECHO a máte dvere otvorené u nás na miestnom úrade alebo môžem 
povedať aj za pani riaditeľky a pánov riaditeľov už teraz dvoch základných škôl, kde 
na jednotlivých sídliskách predsa len príde viac ľudí, ako teda do centrálnej, teda, na 
úrad do tejto zasadačky. Takže to sa ešte môžeme dohodnúť, akým spôsobom sa 
chcete stretnúť s ľuďmi a vysvetliť im tú bezpečnostnú situáciu, resp. tie kroky, ktoré 
chcete robiť na ich zlepšenie. A ešte raz opakujem, chcem vám poďakovať a tak isto 
aj zástupcovi mestskej polície, nechcem vystupovať druhýkrát, keď bude prednášať 
správu pán veliteľ Tuleja a možnože poprosiť tak, ako sa dialo na začiatku školského 
roka, kedy ste dávali pozor pri prechodoch chodcov pri školách, základných školách 
v našej mestskej časti, tak poprosiť zástupcu mestskej polície, aby sa vrátili k tomu, 
čo bolo v minulosti, aby predsa len na tých frekventovaných prechodoch pre 
chodcov stáli mestskí policajti. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, páni. 

 
p. Pener: Ďakujem, ako ďalšia prihlásená pani poslankyňa Šimončičová. Nech sa páči. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Pán plukovník, škoda, že nesedíte vpredu, ja keďže 

chcem hovoriť do mikrofónu tak hovorím za môj chrbát vám, pardon, ale vy to 
počujete. Tiež sa chcem poďakovať za správu a trošku ma znepokojila tak ako 
mojich predchodcov, čo hovorili. A na záver sa vás potom opýtam, čo mi s tým 
môžeme robiť. Ale ja by som chcela povedať takúto vec. V piatok minulý týždeň 
boli nezákonne vyrúbané stromy tuto na Nivách v jednom areáli jednej spoločnosti 
a keďže som bola mimo Bratislavy, zavolala som na miestny úrad a pracovníčka 
miestneho úradu mi oznámila, že volala som štátnu políciu, potom mi povedala, že 
štátna polícia bola sa pozrieť a povedala, že k žiadnemu výrubu nedošlo, iba sa 
stromy orezávali. Sám vlastník potom keď tam došiel poobede tak sám priznal, že 
stromy boli nezákonne vyrúbané a je to naozaj trápne ak štátna polícia a už sa 
dostávame asi aj do úrovne trestného činu, lebo ich bolo viacero stromov veľkých 
vyrúbaných, že to môže byť považované za trestný čin poškodzovania životného 
prostredia. Ak štátna polícia nerozozná, čo je trestný čin a sám vlastník sa k tomu 
prizná, tak je to možno trápne. Ja by som vás chcela, pán plukovník, požiadať o to, 
že je fajn, že budete druhých školiť, ale bolo by dobré, keby sa vaši policajti 
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vyškolili, čo je orez stromu a čo je výrub stromu. Tak to hádam tomu rozumejú aj 
jednoduchší ľudia, nielen policajti, tí, ktorí majú pomáhať a chrániť. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem, nasleduje pán poslanec Turlík. 
 
p. Turlík: Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcel tiež na pána plukovníka takúto prosbu, už 

niekoľko mesiacov riešime problém s Krajnou ulicou, aj toto zastupiteľstvo dalo 
zelenú alebo teda podporilo tú aktivitu občanov, tak isto aj na magistráte sme tento 
problém otvárali, kde v podstate boli tiež nápomocní v tejto veci, ale stojí to na 
technickom riešení zo strany policajného zboru alebo teda to technické riešenie, 
ktoré by bolo potrebné, aby, a to by som bol veľmi rád, aby bolo možné aj potom 
následne po zastupiteľstve spoločne sa stretnúť a umožniť tú technickú stránku 
riešiť, ak by bolo možné Krajnú ulicu aspoň dočasne uzavrieť a takto zvýšiť 
bezpečnosť chodcov, ktorá tam dneska je. Je vo veľmi nízkej miere realizovaná. Tak 
ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pani poslankyňa Barancová. 
 
p. Barancová: Vďaka veľmi pekne za slovo. Ja sa skutočne tomu teším, že je vyššie 

percento objasnenosti trestných činov v Ružinove, ale chcela by som posunúť také 
určité šumy, ktoré sú medzi občanmi a tie sú, myslím si, veľmi významné. A to je to, 
že sa rozmáha trestná činnosť vykrádania bytov a moja osobná skúsenosť je tá, že 
sme boli vykradnutí v noci a musím povedať, že nie je to absolútne nič príjemné. 
A myslím, si, že za všetkých poslancov musím povedať, že nám skutočne ide o 
bezpečný Ružinov, a preto by som sa chcela spýtať, aké opatrenia by ste navrhli, aby 
občania a my žijúci, ktorí sme v Ružinove, aby sme sa tu cítili bezpečnejšie, aby sme 
sa cítili ochránení. Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, nasleduje pán poslanec... pani poslankyňa 

Barancová, ešte raz ste prihlásená, to je omyl? Tak potom pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Ďakujem veľmi pekne. Pánovi novému náčelníkovi želám všetko dobré v jeho 

práci a tiež by som pridal osobnú skúsenosť. Tiež mi ukradli bicykel zo zamknutej 
pivnici, páchateľ bol zachytený na kamere, bolo vidno jeho tvár, celú postavu aj 
s mojím bicyklom jak odchádza. Záver policajnej správy - páchateľ neznámy. Takže 
asi toľko k tomu. Ja si myslím, že táto práca by sa mala zintenzívniť a keď naozaj 
vidíme tvár páchateľa, máme ho zachyteného na kamere tohto kamerového systému, 
aj mesto aj obytné súbory dali veľa peňazí, tak aby tieto dôkazy nezapadali len 
prachom. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Patoprstý. 
 
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja poslednú otázku na predstaviteľa štátnej 

polície. Zrejme nie je úplne zžitý, keďže tu je krátko, ale v minulosti, žiaľbohu, čo sa 
týka aj samospráv, tak tu boli nejaké trestné činy či v Ružinovskom športovom 
klube, alebo v spoločnosti Cultus a.s., ktoré spadajú pod bývalé vedenie. Boli podané 
trestné oznámenia, či by sme mohli byť nejako informačným materiálom 
informovaní možno aj spolu s mestskou časťou, že ako to vyšetrenie prebieha a 
niečo ohľadom toho, lebo my nič nevieme. Ľudia sa tiež pýtajú veľakrát, lebo tie 
kauzy boli medializované a momentálne vyšumeli dostratena. Či sa to vyšetruje, 
alebo či sú nejaké stopy, alebo ako vôbec pokračuje vyšetrovanie. Ďakujem.  
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem pán zástupca Pener. 
 
p. Pener: Ďakujem za slovo, pán starosta. Iba veľmi krátko, nechcem naťahovať tento bod. 

Ale žiada sa mi aspoň trochu takého optimizmu možno. Bavíme sa tu o trestných 
činoch aj o nejakých vraždách, úmrtiach, myslím zaznelo v tej správe, to vždy 
vytvára proste negatívny dojem, ale myslime na to, že Ružinov je súčasťou hlavného 
mesta, ktoré sú na všetkých kontinentoch vždy terčom trestnej činnosti, tam sa 
zbieha vlastne kriminalita z celého štátu aj to, že tu naozaj máme Euroveu, Avion, 
Central, autobusovú stanicu, čo sú automaticky tiež hniezda, kam smeruje trestná 
činnosť. Takže počuli sme závažné informácie, ale na záver naozaj trošku 
optimizmu. Nie sme žiaden Bronx, sme krásna mestská časť a musíme sa s tým 
vysporiadavať a robiť ten svet lepším spoločne -  poslanci, polícia, obyvatelia, všetci 
dokopy. Všetko, pardon. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, faktickou pani poslankyňa Štasselová. 
 
p. Štasselová: Ja sa chcem ešte opýtať, či by sme tú správu nemohli dostať. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Nie je písomná, to je ústna správa. 
 
p. Štasselová: Ale tam boli, mal nejaký podklad pán riaditeľ. Čiže nie je to možné dostať?  
 
p. Pekár, starosta MČ: Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím pána 

riaditeľa o záverečné slovo. 
 
p. plk. Mgr. Pažický, riaditeľ OR PZ: Ďakujem za slovo, pán starosta. Začnem tou 

faktickou. V programe som dostal, že ústne. To, že som si to spracoval, ale do 
budúcna nemám problém. Ja som chodil na mestské zastupiteľstvá všetkých 
mestských častí v okrese Bratislava IV. a ak si to tak budete prijať, ja nemám 
problém, keď sa mi dá časovo vedieť vopred, spracovať, predložiť a nech sa vám 
správa namnoží. Nie je to nič tajné, štatistiky sú verejne k dispozícii. K jednotlivým 
otázkam, pán poslanec Matúšek, videl som medializáciu prípadu parkoviska, preto 
som dal informovať svojimi podriadenými, o čo v danom prípade ide. Teda bol som 
informovaný, že ide o dlhoročný spor ohľadom verejného - neverejného parkoviska, 
kedy toto parkovisko alebo tú plochu vlastní súkromná osoba, pričom bolo to 
zabezpečené aj rampami, aj označením, že je to súkromný pozemok a napriek tomu 
sa tam teda parkovalo. Viem, že v tejto súvislosti máme prijaté oznámenie s 
ohľadom odcudzenia alebo poškodenia tých rámp, ktoré bránili vjazdu motorových 
vozidiel na súkromný pozemok. Ja by som k tomuto chcel povedať toľko: Zo strany 
polície, áno, ide o prípad, o udalosť, ale tento štát má toľko štátnych orgánov, v 
ktorých kompetencii je riešiť takéto veci, nie všetko, čo sa stane, rieši policajný zbor. 
Policajný zbor rieši trestné činy uvedené v trestnom zákone. Ak niekto obsadí 
niekomu súkromný pozemok a ten druhý s tým nesúhlasí, na to je tu právna cesta 
podaním žaloby na súd. Ak súd rozhodne a bude sa to potom mariť, potom môže 
nastúpiť policajný zbor, ale policajný zbor nebude riešiť v obchodno-právne, 
pracovno-právne a súkromno-právne spory medzi jednotlivými vlastníkmi a občanmi 
navzájom. Policajný zbor rieši trestné činy a priestupky. To, že sa odstránilo aj to 
pletivo a potom vozidla vychádzali po tráve, už som sa snažil riešiť aj s mestskou 
políciou. Vtedy podľa mňa bol páchaný priestupok zo strany tých vodičov, ktorí 
prechádzali po zelenej ploche. To, že si niekto donesie na vlastný pozemok zábrany, 
čoho sa dopustil, keď si na vlastný pozemok niečo donesie? Že to policajti neriešili... 
policajti to riešili, záznamy som si dal predložiť v zmysle kompetencie po kade 
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kompetencie polícia má. Sú povinní sa dostaviť na miesto, preveriť udalosť a zistiť, 
či bol spáchaný trestný čin alebo priestupok. Ak áno, riešiť to buď na mieste 
uložením pokuty, alebo poučením osoby, že môžu prísť podať oznámenie na 
policajný zbor. Takto to aj vyriešené bolo. Spomínali ste pána riaditeľa obvodného 
oddelenia, pána Pevného, ktorý je so mnou prítomný, ktorého som požiadal, aby so 
mnou prišiel, pretože skutočne môže byť položená mi taká otázka, o ktorej nemusím 
mať ešte prehľad vzhľadom na tú krátku dobu, ktorú som v tomto okrese a tento 
okres je strašne rozsiahly oproti tomu, odkadiaľ som došiel, takže nemôžem tú 
problematiku všetku mať ešte za tie 3 mesiace zmáknutú a o všetkom vedieť, čo sa tu 
dialo. Ale viem, že pán riaditeľ vyvíjal maximálne úsilie na riešenie, že s vami 
osobne riešil tieto problémy, diskutovali ste dlho, viem, že do pol 7 do večera s vami 
bol na tom parkovisku istý čas a môže tiež len potade, pokade ho zákon pustí. Proste 
keď sa nejedná o protiprávne konanie, ktoré rieši policajný zbor, tak ho nevyriešime, 
policajti ho nevyriešia dokedy nerozhodnú iné štátne orgány, kto tam povolil, kto dal 
ohradiť, či je to drobná stavba, či bolo vydané stavebné povolenie, ale na toto sú iné 
orgány, ktoré to skúmajú a majú to riešiť, nie policajný zbor. Pán poslanec Jusko, 
stretnutie s občanmi, ďakujem aj pánovi starostovi za ponuku ohľadom miesta s tým, 
že máme aj my dosť veľkú zasadačku na okrese, ale, samozrejme, prispôsobíme sa 
občanom, kde im bude viac vyhovovať, aby sme spolu mohli diskutovať, pretože ja 
skutočne potrebujem aj tú odozvu zo strany občanov a vedieť, čo ich trápi. Pretože 
nás ako policajtov môže trápiť niečo úplne iné, ako trápi občanov a musíme nájsť tú 
spoločnú cestu, ten prienik, aby sme riešili tie problémy, ktoré budú pálčiť obidvoch. 
Krádež bicykla, čo môžeme robiť, odtade odkiaľ pochádzam a kde som pôsobil dlhé 
roky, mali tak nastavený systém na miestnom úrade, že nejakým spôsobom 
zaväzovali nové právnické subjekty, ktoré chceli podnikať na území, že musia si 
vybudovať kamerový systém, že musia proste dať k dispozícii kamery na tie miesta, 
kde je predpoklad, že sa bude teda parkovať alebo sa tam budú odkladať tie bicykle, 
a vlastne v rámci stavebného konania alebo nejako to tam mali upravené, že ten 
subjekt podnikateľský tú kameru alebo tie kamery tam namontoval a takto nám 
pomohol, keď už nie priamo odhaliť, ale možno preventívne pôsobiť, že keď je tam 
tá kamera, tak ten páchateľ viac-menej sa vyhne tomu miestu a ide páchať tú trestnú 
činnosť ináč. Hneď nadviažem aj na ten príspevok pána poslanca, ktorý hovorí, že 
máme páchateľa na kamerách, pán poslanec Drozd, a napriek tomu ho nevieme 
identifikovať. Vo väčšine prípadov určite nejde o občana mestskej časti Ružinov, ten 
páchateľ, čo je. Existuje to takým spôsobom, že keď polícia disponuje kamerovými 
záznamami, tieto kamerové záznamy idú v rámci interného internetu ministerstva 
vnútra k dispozícií policajtom, ktorí sledujú a pozrú si zábery kamerové a môžu 
oznámiť vyšetrovateľovi, ktorý daný prípad vyšetruje, či tú osobu poznajú, alebo 
nepoznajú. Ďalej každé takéto ide na zverejnenie cez hovorcov krajského riaditeľstva 
k jednotlivým médiám a proste keď sa nám neohlásia svedkovia, ktorí túto osobu 
poznajú, polícia nemá akým spôsobom stotožniť osobu na záberoch, keď nám niekto 
jej identitu nepovie, že je to ten a ten. Treba si uvedomiť, že táto mestská časť je 
špecifiká aj tým, že tu máme zriadené hlavne teraz v zimnom období záchytné 
stredisko pre osoby bez domova, ktoré, nehovorím, že bezdomovec rovná sa 
páchateľ trestného činu, to si nedovolím povedať, ale zaobstarávajú si prostriedky na 
živobytie možno aj páchaním trestnej činnosti a sú to anonymní páchatelia, ktorí 
nemajú žiadny vzťah k danej mestskej časti, ktoré sa sem prídu vyspať alebo prídu 
len za účelom spáchania tohto trestného činu a viac tu neobjavia. Proste keď sa nám 
niekto neprihlási na tú výzvu a tú osobu nám nestotožní, my nemáme ako tú identitu 
na základe videozáznamu stotožniť a povedať je to ten a ten. Pani poslankyňa 
Štasselová, ako zvrátiť trend nárastu trestnej činnosti, nízku objasnenosť a aké 
projekty vyrobíme. Okres Bratislava II je zaradený vo viacerých projektoch, sú to 
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väčšinou projekty na základných školách, tam máme poradiť deťom: Správaj sa 
normálne. Potom sú to seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu. Čiže s týmito 
ohrozenými skupinami, s deťmi a prestarlými osobami, sa snažíme pracovať v tých 
centrách alebo priamo na školách, kde ich učíme, ako sa nestať obeťou trestného 
činu, keď sa už stanú obeťou, ako majú postupovať, pre deti je tam, samozrejme, aj 
dopravná výchova a podobné Čiže takéto projekty robíme, ako zvrátiť ten trend. 
Môžem vám povedať, že k dnešnému dňu, ako som konštatoval, že bol zvýšený 
nárast trestnej činnosti v Okrese Bratislava II, pri mojom nástupe to bolo 122 
trestných činov v rámci celého okresu nielen Ružinova, k dnešnému dňu vykazujeme 
mínus 89 oproti minulému roku. Takže za tie 3 mesiace aj zmenou toho systému 
výkonu hliadkovej obchôdzkovej služby, myslím si, že hlavne tým, a teda aj mojim 
vzťahom ku kolegom, ja ich nenazývam podriadenými, chodím na každé ich 
mesačné vyhodnotenie každý mesiac a vysvetľujem im dôležitosť prevencie, pretože 
v prvom rade by sme mali pôsobiť preventívne a zabraňovať spáchaniu trestného 
činu. Už keď sa stane trestný čin, to už nie je dobrý ukazovateľ. V prvom rade 
musíme zabrániť, aby sa ten trestný čin nestal a potom už keď sa stane, robiť všetko 
pre to, aby sme zistili páchateľa. Takže aj mojou komunikáciou s mojimi kolegami 
snažím sa nastaviť taký trend, aby skutočne čo najviac policajtov bolo na ulici, 
dokonca aj úsek skráteného vyšetrovania, ktorý vyšetruje trestné činy, kde zákon 
umožňuje uložiť trest odňatia slobody do 3 rokov, v prípade, keď vidím, že tá ich 
rozpracovanosť spisov je taká, že sa dá zvládnuť, že nemusia byť len v kanceláriách, 
sú velení do priameho výkonu služby, idú hlavne v nočnej dobe do výkonu služby 
a pôsobia v tých svojich jednotlivých územných častiach obvodu, aby preventívne 
teda pôsobili v týchto obvodoch a tú trestnú činnosť z okresu Bratislava II vytláčali. 
Ja viem, že sa budú kolegovia v iných susedných okresoch sťažovať, ale my 
nedokážeme všetku trestnú činnosť korigovať a v prvom rade teda teraz nesiem 
zodpovednosť za Okres Bratislava II., čiže robím také opatrenia, aby sa trestná 
činnosť v Okrese Bratislava II nepáchala. Na adresu pána starostu, ďakujem za 
podanú pomocnú ruku, určite spolupracovať budeme, ja sa aj ospravedlňujem touto 
cestou, že som nemal možnosť sa ešte nielen s vami ale ani s jedným starostom v 
Okrese Bratislava II stretnúť. Skutočne kvôli tomu, že som v štábe riaditeľa kraja 
ohľadom bezpečnostných opatrení SK PRES, takže riešim teraz túto problematiku a 
zároveň dávam za pochodu aj do poriadku Okres Bratislava II., aby sme dosahovali 
dobré výsledky. Ale po polke októbra už budem mať viac času, čiže určite sa 
zastavím a budeme riešiť problémy občanov tohto okresu a tejto mestskej časti. Pani 
Šimončičová, poslankyňa, výrub stromov. Výrub a orez, tiež budem trošku možno 
protirečiť, nie každý výrub je trestným činom. Sú presne stanovené hranice do akého 
rozmeru kmeňa a toto v prvom rade rieši odbor životného prostredia jednotlivých 
miestnych úradov, či to bolo povolené alebo nebolo to povolené, či na to bolo 
potrebné povolenie alebo nebolo na to potrebné povolenie s tým, že či sa policajti 
tam vyjadrili, že to nevedia okvalifikovať, nemám takúto informáciu. Vo vysielačke 
som počul, že to, ak je to teda ten objekt, lebo sme sa vyhli pomenovaniu a nebudem 
ho teda ani ja menovať, do ktorého boli vyslaní na preverenie tohto oznámenia, 
existuje z toho záznam, k čomu tam došlo, ako to bolo prešetrené. V prípade, že by 
išlo o trestný čin, bolo by to zaevidované, riešené ako trestný čin, v prípade, že 
nedošlo k spáchaniu trestného činu, bude to odstúpené na riešenie príslušnému 
orgánu, ktorý prejednáva tieto delikty. Pán poslanec Turlík, ulica Krajná, technická 
stránka, tu myslím riešite cestu, neviem, či je tam ako nejaká zlá situácia v súvislosti 
s bezpečnosťou cestnej premávky. V danej veci, keď toto chcete riešiť, je treba 
obracať sa na krajský dopravný inšpektorát, dopravného inžiniera krajského 
riaditeľstva, lebo k tomuto sa okresné riaditeľstvá nevyjadrujú. Nemáme tú 
kompetenciu. Čo sa týka uzávierok ciest, značenia a pod., treba to riešiť všetko s 
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dopravným inžinierom Krajského dopravného inšpektorátu krajského riaditeľstva 
policajného zboru v Bratislave. Pani Barancová, vykrádanie bytov v noci to bolo cez 
okno asi. Mali sme tieto prípady, že počas spánku teda aj byty, ale aj rodinné domy, 
kedy páchateľ vypáči okno alebo terasové dvere, vnikne do domu alebo do bytu a 
zoberie najbližšie veci, ktoré sa tam nachádzajú, čiže ak je tam odložená kabelka, 
mobilné telefóny, peňaženky, a hneď potom opustí tento objekt. Áno, aj som 
konštatoval, že máme o 8 prípadov viac ako minulý rok. Odbor kriminálnej polície 
bol zaúkolovaný a keďže sa to asi aj prenáša, nebudem hovoriť bližšie taktiku, ktorú 
sme zvolili na odhalenie páchateľov danej trestnej činnosti. Ale sledujeme to, 
pretože nie je to len nepríjemná záležitosť, či už je občan v byte a stane sa mu to 
počas spánku alebo sa vráti z pracoviska a nájde byt alebo dom vykradnutý. Je tam, 
samozrejme, aj vyšší záujem, ústava priamo chráni nedotknuteľnosť obydlia, neviem 
či ste postrehli, ale trestné činy krádeže vlámaním sa kvalifikujú, doteraz ich robili 
poverení policajti, kde hrozilo maximálne 3 roky a teraz došlo k zmene právnej 
kvalifikácie a kvalifikuje sa ti podľa 4. odseku § 212, kde je až 8 rokov. Takže každé 
vlámanie do pivnice, každé vlámanie, prekonanie násilia či už do motorového 
vozidla, kde škoda presiahne 266 EUR, je posudzované prísnejšou trestnou sadzbou, 
až týmito ôsmimi rokmi. I keď niektorí poukazujú na prísnosť tohto ustanovenia že, 
keď niekto ukradne vozidlo za 25 000 hrozí mu 3 roky a keď niekto ukradne bicykel 
z pivnice za 400€, hrozí mu 8 rokov. Budú to riešiť teraz legislatívci, ale dovtedy je 
teda dohodnuté na základe kolégia najvyššieho súdu a usmernenia generálneho 
prokurátora používaná sadzba v 4. ods. 8 rokov. Čiže všetky tieto prípady prešli od 
polky júna do vyšetrovania a venujú sa im vyšetrovatelia odborov kriminálnej 
polície. Aby sa nestali obeťami tohto trestného činu, ja viem, hlavne v letnom období 
je problém, aby sme si zatvárali okná a vetračky, lebo páchateľ dokáže aj tú vetračku 
otvoriť tak, že sa dostane do toho bytu alebo do domu, len viete v prvom rade všade 
to je, každý si sám v prvom rade zodpovedá za svoj majetok a musím si ho 
zabezpečiť a chrániť ho tak, aby som sa nestal obeťou trestného činu. A nie je 
možné, aby policajti sledovali rodinné domy, keď sú vysoké ploty, oni nevidia, čo sa 
na tých dvoroch rodinných domov odohráva, či sa tam niekto pohybuje, alebo sa tam 
nepohybuje. Ale opatrenia, ktoré sme prijali, by mali viesť k pozastaveniu tejto 
trestnej činnosti a postupne k odhaleniu páchateľov. Disponujeme informáciami, 
máme zaistené stopy z miesta, takže myslím, že sa nám podarí tieto skutky objasniť. 
Pán Patoprstý, informácie o podaných trestných oznámeniach. Toho, koho môžem 
informovať, v akom stave je trestné konanie, vymedzuje zákon. Trestný poriadok 
hovorí, kto ma právo byť informovaný o konaniach, kde je podané trestné 
oznámenie. Je to poškodený, obvinený a prípadne oznamovateľ. Nikto iný nemá 
právo disponovať informáciami vyšetrovacieho spisu. Aj týmto osobám to môže 
vyšetrovateľ zo závažných dôvodov odoprieť. Potom tu mám, ako môže mestská 
časť prispieť k znižovaniu nehodovosti, nie je tu podpis, čiže neviem meno pána 
poslanca, policajti ako takí riešia dopravnú nehodovosť s tým, že máme vyhlásené 
preventívne dopravno-bezpečnostné akcie, kedy je na viac na cestách, a teda sú 
zamerané buď na alkohol, na technický stav, na telefonovanie, na pásy, ale tu sa 
pýtate priamo, ako mestská časť môže prispieť. Ja si len myslím, že len rozprávaním 
s občanmi, cestou regionálnych médií, tlače a televízie upozorňovať občanov, 
chodcov, cyklistov, ako sa treba správať na ceste aj keď ideme, že sme, nie sme 
mimo obce Bratislava, je obec, že nemusia mať tie reflexné prvky na sebe. Je dobré, 
keď to majú. Vieme, že keď to majú starí ľudia v čiernom, keď vychádzajú z kostola, 
cintorínov, že je to úplne niečo iné, ako keď toho občana nie je vidno. Čiže v prvom 
rade byť videný a vidieť. Asi som zodpovedal na všetky otázky.  
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne predkladateľovi. Ja vás ešte poprosím, lebo 
v našom rokovacom poriadku je a tu sa prihlásili faktickými práve tí, ktorí sa môžu 
prihlásiť, pretože už diskutovali k tomuto bodu, čiže ak sa poslanec, ktorý vystúpi v 
rozprave domnieva, že predkladateľ alebo spracovateľ materiálu nereagoval 
dostatočne v záverečnom slove na otázky a podnety vyplývajúce z rozpravy, tak má 
právo reagovať na záverečné slovo faktickou poznámkou. Predkladateľ ma právo 
reagovať na takto vznesenú faktickú poznámku. Takže ak budete chcieť reagovať 
ešte na to, čo reagujú teraz poslanci, tak potom, pán riaditeľ, môžete reagovať, tak 
vás poprosím, aby ste neodchádzali od mikrofónu a ideme v poradí faktickými. Pán 
poslanec Patoprstý. 

 
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám 2 také faktické pripomienky alebo 

dovetky, jeden je na margo tých rámp, čo hovoril pán poslanec Matúšek. Tam v 
tomto prípade vy ste tvrdili, že štátna polícia by sa tým nemala zapodievať. Ja si nie 
som úplne istý, netvrdím, že vy ako okresné riaditeľstvo, ale štátna polícia, presne 
ako ste potom neskôr spomínali krajský dopravný inšpektorát, pretože tie rampy sú 
dopravné zariadenie, ktoré na území hlavného mesta schvaľuje práve krajský 
dopravný inšpektorát v operatívnej komisii na hlavnom meste. Čiže pokiaľ teda tie 
rampy neboli schválené ako dopravné zariadenie, tak sú tam načierno. To je iba 
informácia pre vás, možno pre vašich kolegov, že treba sa potom poberať touto 
cestou, lebo myslím si, že na to tiež narážal pán Matúšek a obyvatelia, že je to v 
rozpore so zákonom, tým pádom, že sa to môže posudzovať ako čierna stavba alebo 
minimálne ako dopravné značenie, ktoré nie je schválené krajským dopravným 
inšpektorátom. A druhá vec, na margo toho vyšetrovania, ja som si toho plne 
vedomý, že tak ako hovoríte, že naozaj tie citlivé informácie v spise by nemali byť 
sprístupnené každému, dokončím vetu, ale ide o verejné peniaze, pán starosta tak isto 
ako aj my všetci sme verejní funkcionári a ľudia sa pýtajú, kde skončili ich dane, kde 
skončili verejné peniaze, ktoré mali byť použité na školy, škôlky, prípadne ihriská. 
Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec a teda aj všetci páni a dámy, poslanci, poprosím 

dodržiavať rokovací poriadok. Nasleduje faktickou pani poslankyňa Štasselová.  
 
p. Štasselová: Ja som len chcela pridať ku svojej otázke pripomienku, že pán Drozd tu 

hovoril o prípade, keď bola kamera, teda záznam na kamere, vy ste povedali, že keď 
sa nikto neprihlási, že pozná toho človeka, vy zverejňujete tie záznamy z tej kamery? 
Ako tí ľudia sa majú prihlásiť, že toho človeka poznajú? 

 
p. Pekár, starosta MČ: Potom pán riaditeľ na záver, teraz už neodpovedať. Nasleduje 

faktickou pán poslanec Drozd, nech sa páči. 
 
p. Drozd: Takže ďakujem za vysvetlenie, ale aj tak v dnešnej dobe dnešných technológií, 

kde naozaj sme vo svete monitorovaní všetci ľudia, či už zaparkujete auto v garáži 
alebo platiť diaľnicu a všetky možné, čiže naozaj si myslím, že nejakú databázu 
páchateľov, ktorí kradnú, vlámu sa, kradnú bicykle, určite musíte mať nejaký 
zoznam takýchto páchateľov. Ja si myslím, že nemali by byť monitorovaní hlavne 
slušní ľudia ale títo páchatelia, lebo neverím tomu, že niekto sa vláme do pivnice len 
tak, že ho to napadne, že ide po ulici. Ja si myslím, že takouto databázou by mala 
polícia disponovať s tým, že keď je zachytená tvár, tak to nie sú ľudia, ktorí to 
jednorazovo robia. Čiže nehovorím, že je to vaša.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 
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p.Šimončičová: Ďakujem pekne. Pán plukovník, možno neviete, ale ja som výrubom 

stromov venujem už aspoň 14 rokov, takže ja viem, o aké stromy sa tam jednalo, aké 
stromy tam rástli, poznám ich a keby aj ste ma považovali iba za obyčajnú občianku, 
tak políciu zavolala pracovníčka oddelenia životného prostredia. Hádam o tej 
nepochybujete, že tá vedela, že tam stromy boli. Odpoveď, ktorú mi poslala o pol 12 
v piatok: Dobrý deň, pani inžinierka, pracovníci štátnej polície vykonali obhliadku a 
oznámili nám, že bol vykonaný rez stromov a nie výrub, že stromy stoja. No ešte asi 
3 stoja, ale ďalších nejakých 15 už tam nestálo, iba pne, takže preto som o tom 
hovorila, že bude lepšie, keď mi budete veriť, lebo ja sa v tom vyznám a uvidíme aká 
bude spoločenská hodnota toho, čo bolo načierno odstránené a potom uvidíme, či 
bude trestný čin, alebo nie. Ale to posúdia iní.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Matúšek. 
 
p. Matúšek: Pán starosta, pán riaditeľ, chcel by som vás informovať, že list vlastníctva 

súkromnej spoločnosti DANICON HOLDING, a.s., aj Zelenka, majú čiastočný a 
nepreukazujú vlastníctvo k stavbe, k inžinierskej stavbe, cestným, to, čo hovoril 
kolega poslanec. A práveže to robia protizákonne, máme vyjadrenia tak, ako ste 
spomínal, ostatných štátnych verejných orgánov, konkrétne prokuratúry príslušnej a 
takisto cestného dopravného obvodu a takisto ministerstva dopravy, že koná 
protizákonne, a preto by som chcel, aby ste rozlišovali, čo je to pozemok a čo je to 
na pozemku. Rímske právo ani právo Rakúsko-Uhorska dneska neplatí, a preto 
chcem vás požiadať, aby ste ma prijal, vo štvrtok ma vaši príslušníci zavolali, 
dokončím iba vetu, pán starosta, tak sa zastavím na vašom sekretariáte a objednám 
sa, aby ste ma prijali, aby ste boli informovaní aj z druhej strany, z verejnej. 
Ďakujem 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Barancová.  
 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem poďakovať za vašu odpoveď, váš prejav 

pre mňa bol taký jasný a s takým určitým odhodlaním, že chcete skutočne prispieť k 
tomu, aby Ružinov bol bezpečnejší a to je pre mňa mimoriadne dôležité. Už aj dnes 
tá naša rozprava, ktorá je tu, svedčí o tom, že nám mnohým a všetkým záleží na 
bezpečnosti Ružinova. Ja som vám len chcela povedať, že ja som, samozrejme, 
nechcela opatrenia, ktoré vy robíte vo vnútri polície, ja rozumiem tomu, že to musí 
byť v utajení, ja som len chcela povedať, že aby ste určité opatrenia, ktoré sú vo 
vzťahu k občanovi, trebárs k starším ľuďom, bolo by vhodné keby ste porozmýšľali 
aj nad tým, že by v Ružinovskom Echu sa viac objavovalo takých určitých návodov, 
čo majú tí občania v prípade nejakej kritickej krízovej situácie urobiť. A ešte by som 
vás chcela poprosiť, či by ste porozmýšľali nad tým, že by ste nám predkladali túto 
bezpečnostnú situáciu, teda tú správu písomne a bola by som veľmi rada, keby sa 
v tejto správe objavilo aj koľko bolo neobjasnených trestných činov a koľko bolo 
objasnených. Pán starosta, ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Na meste som bol svedkom, že vypínajú po minúte bez 

upozornenia. Pán poslanec Jusko. 
 
p. Jusko: Pán riaditeľ, ja sa chcem spýtať, dobre som pochopil, čo ste hovorili, že teda 

zvýšite počet hliadok, resp. frekvenciu hliadkovania na tých vybraných miestach, 
kde dochádza k väčšiemu počtu trestných činov? Dobre som to pochopil?  
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p. Pekár, starosta MČ: Už nikto sa nehlási, záverečné slovo na tieto faktické poznámky, ak 
teda chce, tak, pán riaditeľ, nech sa páči, máte slovo. 

 
p. Pažický, riaditeľ OR PZ: Ďakujem za slovo, pán starosta. Môžem preskakovať alebo 

musím ísť v takom poradí ako odzneli? 
 
p. Pekár, starosta MČ: Je to na vás. 
 
p. plk.Mgr. Pažický, riaditeľ OR PZ: Idem od konca. Pochopili ste ma správane, tým 

opatrením mojím je docieliť zvýšenie počtu policajtov fyzicky v obvode na ulici. Aj 
keď mám veľké podstavy policajtov, aj s tými, ktorých mám, chcem, aby čo najviac 
boli vonku na ulici. Predkladanie správ: Je spravená písomne, obsahuje to, čo, pani 
poslankyňa, spomínate - počet napadnutých, objasnených, neobjasnených, percento 
objasňovania, porovnanie s minulým rokom. Nie je problém, ak si budete žiadať 
písomne, bude predkladaná včas písomne a môže vám byť daná k dispozícii. 
Upozorňovať tých občanov, hovorím, robíme, budeme robiť aj s tými seniormi, ale, 
samozrejme, beriem túto pripomienku. Požiadam pani preventistku, aby spracovala 
krátke odporúčania pre týchto dôchodcov, aby sa nestali páchateľmi trestného činu a 
požiadame teda o zverejnenie v regionálnych novinách. Dávame také upozornenia 
tiež: Auto nie je výklad, aby si ľudia nenechávali veci v motorom vozidle. Títo 
prestarlí ľudia, aby si nikoho nepúšťali do bytu, aby komunikovali najprv s rodinou, 
potom dávali peniaze. Čiže môžeme takéto odporúčania v takých pulzoch napísať 
taký článok a požiadame teda o zverejnenie. Na tú rampu, preto som ja aj povedal, že 
v tomto štáte existuje kopa orgánov, v ktorých právomoci je riešiť danú vec. Hneď 
som povedal, krajský dopravný inšpektorát nespadá pod okresné riaditeľstvo ani pod 
moju kompetenciu, takže ako sa k tomu postavil krajský dopravný inšpektorát, ako 
to riešil krajský dopravný inšpektorát, neviem sa vyjadriť k tomu. Povedal pán 
poslanec, že riešili to viaceré organizácie, ktoré skonštatovali, že koná osoba 
protiprávne. Čo s tým tie organizácie spravili, okrem konštatovania, že konajú 
protiprávne? Keď niekto konštatuje, že konajú protiprávne, tak snáď mali konať tak, 
aby protiprávny stav odstránili?! To je moja otázka rečnícka. Čo sa týka vášho 
prijatia, ak ste účastníkom daného sporu, tak vás určite nepríjmem. Neprijímam ani 
jednu stranu, ani druhú stranu, ja sa nedám ovplyvňovať nikým. Ja mám svoj rozum 
a ja rozhodnem na základe vlastných skúseností, ktoré mám za 26 rokov 
v policajnom zbore. Nemôžem si dovoliť prijať ani jednu stranu, ani druhú stranu a 
ovplyvňovať sa. Ja rozhodujem na základe spisového materiálu, ktorý mi bude 
predložený, ak nejaký budeme mať. Zverejňovanie videozáznamov, možno ste ma 
zle počúvali, ale ja som povedal, že v prvom rade ich zverejňujeme v rámci 
vlastného informačného systému a ak sa v našich informačných systémoch nepodarí 
stotožniť osobu páchateľa cez hovorcov krajského riaditeľstva dávame zverejniť 
takéto zábery médiám, hlavne teda Krimi noviny odvysielajú túto žiadosť s políciou 
spolupátranie a čakáme, či sa nám teda niekto ozve, nejakí svedkovia. Preto 
odpovedám, áno, dávame to zverejniť a zverejňujeme. Databáza páchateľov, existuje 
databáza páchateľov, ktorí sú založení však na základe stôp alebo modus operandi, 
že sa venujú páchaniu tejto trestnej činnosti. Odbor kriminálnej polície v týchto 
databázach tipuje páchateľov daných trestných činov v týchto našich evidenciách, 
ale však nie vždy sa podarí toho páchateľa zistiť. To by sme mali, viete, my by sme 
tiež boli spokojní, kebyže máme stopercentnú objasnenosť a že sa nám to podarí 
objasniť. Niekedy sa nám aj podarí nájsť bicykel, ale toho páchateľa sa nám nepodarí 
nájsť. Môžem povedať, že za tú dobu, čo som tu krátko, máme objasnené aj 
vlámanie do pivníc, aj ukradnuté bicykle, aj sme vrátili bicykle, aj na základe 
kamerových záznamov, kedy policajti opoznali, lebo vedeli, že v minulosti páchali 
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túto trestnú činnosť a sa im to dokázalo. Viete, ale tí páchatelia sú takí, že im aj keď 
pustíte to video, tak vám bude tvrdiť do očí, že to nie je on, ale bolo dostatok iných 
dôkazov, aby sme ich usvedčili. Bolo tam poukázané, ešte sa k tomu parkovisku 
vrátim, že ten list vlastníctva, a to je zas to, čo vám hovorím, policajný zbor nebude 
riešiť vlastnícke práva. My na to nemáme oprávnenie zo zákona, aby som ja 
posudzoval, či to, čo je na liste vlastníctva napísané, zodpovedá skutočnosti alebo 
nezodpovedá skutočnosti. O tom, či je niekto vlastníkom alebo nie je vlastníkom, 
môže v konečnej platnosti rozhodnúť iba súd a nech jedna strana sa naň obráti. 
Zodpovedal som všetko. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. Končíme bod číslo 2 a 

poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto 
bodu. 

 
p. Tomášková: Ďakujem. Takže miestne zastupiteľstvo k prednesenej správe: Bezpečnostná 

situácia v mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2016, berie na vedomie 
ústnu informáciu o bezpečnostnej situácii v mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. 
polrok 2016. Pán starosta, prosím vás, dajte hlasovať. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Keďže nie sú, 

pripravme sa na hlasovanie a hlasujeme.  
Hlasovanie: Za zahlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 2 sme schválili. 
 hlasovanie č. 7. 
           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 
            - uzn. č. 314/XVIII/2016 
 

 Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pánovi riaditeľovi plk. Mgr. Jánovi Pažickému a aj 
mjr. Mgr. Róbertovi Pevnému, že prišli predniesť správu k bodu číslo 2. 

 
Bod č.3 
Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava – Ružinov v 

MČ Bratislava – Ružinov za I. polrok 2016 (ústne) 
 
p. Pekár, starosta MČ: K bodu číslo 3 - Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej 

stanice Mestskej polície Bratislava-Ružinov mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. 
polrok 2016. Poprosím pána doktora Jaroslava Tuleju veliteľa okresnej stanice 
Mestskej polície Bratislava-Ružinov aby správu predniesol.  

 
p. JUDr. Tuleja, veliteľ OS MsP: Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán 

starosta, pán prednosta, pani zástupcovia starostu, vážené poslankyne, vážení 
poslanci, správa o výsledkoch  práce a činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície 
Bratislava-Ružinov v mestskej časti Bratislava-Ružinov 1. polrok nebude až taká 
obsiahla, keďže je to ústna. Tak jak  pán kolega zo štátnej polície si to pripravil 
písomne. Len na margo toho, Okrsková stanica Mestskej polície Ružinov je súčasťou 
mestskej polície hlavného mesta a pôsobí ako poriadkový útvar pri zabezpečovaní a 
kontrole verejného poriadku, dodržiavanie VZN a uznesení mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta a VZN mestskej časti Ružinov. Za 1. polrok okrsková stanica plnila 
úlohy s priemerným početným stavom 41 policajtov a 1 policajt ... 1 zamestnanec. Z 
toho 32 policajtov v priamom výkone služby. Sami môžete si spraviť záver, či je to 
veľa alebo málo. Okrsková stanica pracuje pre 3 mestské časti: Ružinov, Podunajské 
.., Vrakuňa. Z vyššie uvedených počtov zabezpečujú výkon služby v Ružinove 3 
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okrskári. Po dohode s pánom z Echa a televízie, ružinovskej, budú aj v médiách 
zverejnené ich mailové adresy a telefónne čísla. Vychádzajúc zo štatistiky, bolo v 1. 
polroku 2016 riešených v mestskej časti Bratislava-Ružinov celkom 6123 
priestupkov, čo je o 118 priestupkov menej, ako v roku 2015. Zvýšená pozornosť 
bola venovaná oblasti dopravy. Na základe oznamov, vzhľadom na 
nedisciplinovanosť mnohých vodičov, ktorí upozorňovali na parkovanie na zeleni, 
chodníkoch, vyhradené parkovacie miesta, porušovanie dopravných značiek a pod. 
Priestupky boli riešené v blokovom konaní – 3.017. Mestská časť obdržala ... alebo 
bolo vybratých pre mestskú časť 4.870 EUR. 761 bolo napomenutím, 199 bolo 
oznámením inému orgánu, ako je dopravný inšpektorát, správny orgán a pod. 20 
bolo odložených. Z ďalších činností, ktoré sú štatistikov na výsledkoch práce 
vykazované a ako neriešený priestupok, respektíve priestupok riešený napomínaním, 
je v mnohých prípadoch riešenie  vykázania bezdomovcov z priestorov, alebo 
zabezpečenie vyčistenia priestorov týmito občanmi, alebo po týchto občanoch. Pre 
vás známe Tesco, večierky a pod. Okrem týchto kontrol nočné hliadky vykonávajú 
kontrolu dodržiavania záverečných hodín v reštauračných a pohostinských 
zariadeniach, kontrol v okolí cintorínov, vyhľadávajú poškodené dopravné značenie 
a odstavené vraky. Po každom zistení sa spíše záznam a pokračuje sa v konaní cez 
príslušný miestny úrad. Robím to nerád, ale chcel by som sa trochu aj pochváliť 
takými činnosťami, resp. akciami, ako bolo vyčistenie v úvodzovkách „priestoru“ na 
Mierovej ulici, keď sme mali jednanie s pánom doktorom Okrúhlicom, kde došlo k 
riešeniu a - nechcem dopredu to chváliť, ale mám taký dojem, že došlo k náprave 
a obyvateľky Mierovej ulice už sú spokojnejšie alebo spokojné. Došlo tam, hovorím 
k takému... k takej náprave, čo sa týka toho protialkoholického liečenia tam, alebo 
toho zariadenia. Ďalej sme riešili aj Kukorelliho park. Neviem, aj poslankyňa 
mestskej časti bola u pána zástupcu náčelníka mestskej polície, aj s tým občianskym 
združením. Okrsková stanica sa snaží riešiť tieto problémy. Nie stále sa podarí každý 
problém vyriešiť. Lebo tak, jak som minule spomínal, my z tých blokových pokút - 
nie že nemáme nič, ale nie je to príjmom štátneho rozpočtu, ale magistrátu a 
mestskej časti. Na uvedené výsledky mali vplyv ...alebo dosť... dosť malo vplyv aj 
to, že sme chodili do Starého mesta; a ešte aj stále chodievame. Nakoľko sme 
zamestnancami magistrátu, tak magistrát si to vyžiadal, že z každej okrskovej stanice 
1 týždeň chodíme na výpomoc Starému mestu, nakoľko bola letná turistická sezóna. 
A okrem týchto akcií, hej , že sme mimo, sme mali dosť v rámci letnej turistickej 
sezóny. Sami ste to počuli, alebo aj ste videli - Zlaté piesky boli v permanencii, tam 
bolo stále niečo, niečo sa konalo, niečo sa koná a bude konať. Napriek tomu, že pán 
riaditeľ je z StaRZ-u, je čiastočne proti - držím mu palce, aby to prešlo - nechce v 
takom až v širokom zábere organizovať, alebo aby organizovali sa tam nejaké 
kultúrne podujatia, čo by narúšali hlavne nočný kľud. Záverom by som chcel 
apelovať na vás, všetkých poslancov, aby ste vysvetlili občanom situáciu a v prípade 
páchania priestupku neváhali zavolať na linku 159 alebo priamo na operačné 
stredisko Mestskej polície Ružinov. Vedenia ... príslušníci okrskovej stanice sa 
snažia urobiť všetko preto, aby sa občania, ale aj všetci návštevníci tejto mestskej 
časti cítili bezpečnejšie a touto cesto, sa chcem aj policajného zboru poďakovať za 
ich spoluprácu a pomoc. Ďakujem za pozornosť.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za prednesenie správy. Otváram diskusiu. Faktickou pani 

poslankyňa Barancová.  
 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem poďakovať pánu Milanovi Stanislavovi 

šéfredaktorovi Ružinovského echa a taktiež doktorovi Tulejovi, veliteľovi okrskovej 
stanice mestskej miestnej polície, za promptnú reakciu a vyriešenie mojej výzvy, aby 
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v Ružinovskom echu  boli zverejnené... zverejnené krátke popisy ... popisy 
okrskárov a tak isto aj s kontaktmi na nich. Ubezpečujeme Ružinovčanov, že 
skutočne aj v budúcnosti sa plánuje s tým, že sa budú postupne zverejňovať noví 
a noví členovia mestskej polície. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ďalšou faktickou nasleduje pani poslankyňa Štasselová 
 
p. Štasselová: Ďakujem. Ja by som verejne chcela poďakovať, pretože som sa tiež 

zaangažovala do prípadu ničenia parku Kukorelli a dostala som promptne, aj pre 
aktívnych občanov, aj pre seba čas na ...na polícii a sme vlastne v zhode pre obe 
strany túto situáciu vyriešili. Dúfam, že teda vyriešili! Takže veľmi pekne ďakujem, 
pán veliteľ. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Matúšek  
 
p. Matúšek: Ďakujem, pán starosta, za slovo. Veliteľa mestskej polície veľmi pekne 

poprosím a pripomienkujem, alebo nejakým spôsobom chcem pripomenúť, že na 
aprílovom zasadnutí sme ho žiadali, aby tolerovali  - vzhľadom na mimoriadnu 
udalosť, ktorá je pri Centre služieb, okrskovom centre služieb, kde je 9 prevádzok - 
napríklad pošta, banka, obchody a aj iné služby, aby nám pomohli v tom, že v tých 
časoch, kedy je tam prevádzka trebárs Radošínskeho naivného divadla, kde občania 
zo Slovenska, nielen z Bratislavy, prídu a nepoznajú túto situáciu a zaplatia si lístok 
a nemajú kde parkovať, tak ten, ktorý je vodičom tak odchádza a príde vlastne 
o kultúru. A tí zase, ktoré neodchádzajú a zaparkujú v životnom prostredí, čiže na 
zeleni, som prosil, aby ste im nedávali tie papuče, aby ste to nejakým spôsobom 
tolerovali, aj keď to nie je prípustné, je to porušenie zákona a zároveň chcem 
poďakovať, tá spolupráca je veľmi dobrá, ale zároveň by som žiadal, aby nechodili 
autá - ja som osobne, keď sme sa rozprávali, potrebujem do tejto oblasti zvýšenú ... 
zvýšené dozorovanie tým, že budú chodiť po obvode, kde môžu, teda to je cca  asi 
500 metrov, kde môžu zaparkovať tieto motorové vozidlo a nejakým spôsobom im 
pomohli, nie aby ich trestali. Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Bajer  
 
p. Bajer: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem opýtať pána náčelníka, že na jednej strane tu 

počujeme, že - proste tieto činnosti, výsledky a na druhej strane ma trošku zaráža 
fakt, že nie raz mi občania povedali  - a zažil som to aj na vlastnej skúsenosti ... že 
„na linku 159, keď som zavolal, nikto mi nezdvihol“. Ako mi viete toto vysvetliť? 
Na linku 159. Viem, že sa prepája, že sa to volá do Starého mesta a odtiaľ na tie 
konkrétne obvody. „Nikto mi to nezdvihol“.  2. vec je - nemáte dostatočné 
právomoci. A je veľmi ľúto, keď od občanov počujem, proste, že prídu, hlavne majú 
konflikt so psíčkari, psíčkari vás doslovne ponižujú, dehonestujú a idú preč. Nemáte 
také právomoci! A je mi to veľmi ľúto. Ako príklad môžem uviesť park pri podniku 
Bokovka, tam je to tuším Tokajícka, Teslová, tam to okolie. Mám aj sťažnosť od 
občanov, že si tam vlastne vytvorili psíčkari nejaký funklub; prídu tam mestskí 
policajti a odchádzajú odtiaľ preč. Je mi to ako nesmierne ľúto. Takže chcem, aby ste 
vedeli aj túto informáciu. Ďakujem.   

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Drozd  
 
p. Drozd: Ďakujem. Pán náčelník, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na situáciu pri 

Ružinovskej nemocnici. Tým, ako sa tam parkuje, aj vzhľadom na to, že tam boli 
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spoplatnené parkoviská pri nemocnici, tak sa parkuje na chodníkoch, na tráve, 
v sídliskách, proste všade možne, na cyklotrase. Ale v poslednom období sa 
rozmohol –fakt- parkovanie na príjazdovej ceste k nemocnici. Z Ružinovskej je 
príjazdová cesta v jednom pruhu, výjazd je z druhého pruhu. Neviem, ako... prečo 
ešte tu si dovolia parkovať! Jednak vodiči nemajú prehľad, ktorí prichádzajú a 
vychádzajú, ale hlavne sanitky, ktoré prichádzajú do nemocnice, absolútne musia 
porušovať predpisy a chodiť príjazdom cez protismer. Čiže potrebujem, aby ste 
dohliadli na túto situáciu. A hlavne na tej príjazdovej ceste eliminovali týchto 
parkujúcich. Hovorím to aj vzhľadom na to, že na magistráte sa pripravuje 
parkovacia politika, ktorú pán primátor prezentuje, že chce predložiť v októbri. Ja si 
nemyslím, že parkovacia politika, je v takom štádiu, aby sa mohla prijať, lebo si 
nevieme poradiť s takýmito základnými vecami. Keď sa príjme parkovacia politika, 
ja si myslím, že toto mesto ani mestská polícia ani nejaká organizácia, ktorá by bola 
na to zriadená, nie je v tomto v tomto štádiu pripravená, aby vstúpila nejakým 
represívnym krokom a na základe, aj parkovacej politiky, odťahovala tých 
budúcich... zle parkujúcich šoférov. Takže, poprosím, keby sa aspoň takéto vypuklé 
... vypuklé porušovania riešili. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová  
 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne, pán starosta. Pán Tuleja, ja vám to isté chcem povedať, čo 

som vravela pánu Pažickému, čo sa týka toho výrubu stromov minulý týždeň 
v piatok. Bola tam aj mestská polícia, ktorá to isté skonštatovala. Konštatoval, že 
žiaden výrub sa nekonal. Konal sa. Bolo by dobré, keby mestskí policajti vedeli, čo 
majú pýtať, keď vidia, že sa rúbu stromy. Ja som chcela hovoriť o tom s pánom 
náčelníkom mestskej polície, ale ten, jak som sa dozvedela, k 1.10. už odchádza 
z tohto postu, z tejto funkcie. Tak to hovorím aspoň vám, pán Tuleja. Každý... kto 
chce vyrúbať drevinu, musí mať na to súhlas. A výrub dreviny možno vykonať len 
po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánov ochrany prírody, 
ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať. Je možné, že 
tam vaši mestskí policajti prišli už keď boli na zemi len konáre a kmene a nevedeli 
určiť, že to je výrub a povedali, že to je orez. Ale tie pne, keby sa boli poohliadli, tak 
by ich boli našli. A mali vypýtať právoplatný súhlas orgánu ochrany pôdy - ktorý 
neexistuje. Lebo to viem veľmi dobre! Takže by som prosila, keby vaši policajti, 
ktorí... ktorým šéfujete, vedeli to, že zakaždým, keď ich niekto zavolá, môže to byť 
aj občan, ktokoľvek, že sa niekde rúbe strom, tak vaši policajti sú oprávnení pýtať od 
toho, kto rúbe drevinu, preukázať sa právoplatným súhlasom orgánov ochrany 
prírody. A tie stromy musia byť označené, pán Tuleja. Toto musia vaši vedieť! Vo 
výške 1, 30 a pri koreňovom nábehu. Ak nie sú stromy označené, aj keby mal hneď 
v ruke právoplatný súhlas na výrub dreviny, ich rúbať nesmie! A musí ...musia to 
vaši zastaviť! Toľko som chcela k tomuto. Ďakujem pekne. 

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

predkladateľa, aby reagoval. 
 
p. Tuleja, veliteľ OS MsP: Pani poslankyňa Barancová, veľmi pekne ďakujem. Pani 

poslankyňa Štasselová, to isté. Ja si myslím, že sa spravila náprava. No, uvidíme. 
Budem... budem s kolegom z kynológie rozprávať; mám sľúbených opäť psíčkarov, 
ale tentokrát nie do Ružinova , ale do Vrakune, lebo vo Vrakuni sú nejaké problémy. 
Vnútroblok .. nejaký má tam... majú tam problém s nespratníkmi. Takže na to sú 
kolegovci, radi prídu, aj do tejto časti, chodia v rámci celého mesta. Pán poslanec 
Matúšek -  Palkovičová ulica – áno, bez blokových... bez blokového konania... 
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Môžeme to spraviť tak, jak sme sa dohodli. Ale potom, aby to nevyznelo... niektorí 
sa – neviem- dozvedia, ľudia si kadečo povedia. „ja som nedostal pokutu, tebe dali“. 
Budú sťažnosti. Ja by som to riešil individuálne. Alebo... všetci sme len ľudia. Nie 
sme zas sociálny... že by sme odpúšťali, hej? Buď sa naučia parkovať, alebo potom... 
môžeme to zabaliť a nebudeme si všímať vôbec Palkovičovú. Hej? Lebo je tam je 
tam platené parkovisko a na margo toho by som prešiel - aj Ružinovská ulica, 
Ružinovská nemocnica, keby som povedal - raz za týždeň - určite sú tam. To som 
povedal málo. Ale raz za týždeň určite! Áno. Centrálny príjem – známe. Nám je to 
známe! Chodník – známe! Jak je autobusová stanica, tesne pred Ružinovskou 
nemocnicou. Horšie je to s tou zeleňou po... jak je zimný štadión a ku tomu novému 
objektu. Aj tam by som mal riešenie, keď sa prejdete na Zlaté piesky s pánom 
riaditeľom z STaRZ-u sme mali problém - my to voláme slza, na Zlatých pieskoch; 
parkovali tam na zeleni, osadil tam veľké kamene, ktoré nie je možné odstrániť – 
hej? rukou čo je ....vy, alebo ja, že by sme to odstránili, lebo - nemám kde 
zaparkovať. Aj to je riešenie. Len - je to komunikácia magistrátu. Nie mestskej časti. 
Neviem teda, či ten pozemok nie je mestskej časti, lebo komunikácia je magistrátu 
určite. Hej? Lebo chodí tam MHD. Hej? Takže -  môžeme dať požiadavku pánovi 
Ilovi na miestny úrad, ku vám, že by nejaké veľké balvany tam zabezpečil. Pán 
poslanec Matúšek - môžeme sa vrátiť individuálne potom k tomu, aby sme 
nezaťažovali ostatných. Pán Bajer – 159-tku neobhospodarujem, ale môžem sa 
informovať. Neviem vám teraz odpovedať, že prečo nedvíhal nikto? Či majú len 
toľko ... alebo - aspoň ja som bol naučený na to, že nejaký oznam tam bežal... 
„dovolali ste sa na mestskú políciu“ bla – bla- bla, ale že nikto nebral vôbec, tak to 
sám sa tomu čudujem. Nedostatočné právomoci - súhlasím s vami. Nie som tvorca 
zákona. Keď je to vo vašich možnostiach, silách ...ja neviem, apeloval by som na 
vás. Áno, Ministerstvo vnútra by eventuálne mohlo zmeniť alebo novelizovať zákon 
o obecnej polícii, lebo už je staršieho dáta a - nielen psíčkari, nás - pošlú niekam!  Aj 
iní. Hej? Lebo, či už sú to psíčkari s tými malými psíkmi, s väčšími, s veľkými... 
Neviem, či už tu som sa vyjadroval, keby som mohol... keby som mohol, psíčkar 
nech má také testy a podmienky ako na zbraň. Ako - či je to malý alebo veľký. Lebo 
kúpi si niekto psa, alebo pre dieťa, potom ho vyhodí. Toľko psov v ružinovskej časti 
je, že keď som minule dostal zoznam .... škoda reči. Pán Drozd – zodpovedané. 
A pani Šimončičová - výrub stromov. Preverím si, môžem vám odpovedať potom 
aspoň mailom, keď dovolíte. Mal som dovolenku, bol som mimo, ale poznám to, 
lebo aj my sme okolo stanice mali orez stromov. A to sme riešili cez miestny úrad. 
Nerezali sme si to sami, ani neorezávali sme, požiadali VPS, ale predtým došla ešte 
zamestnankyňa miestneho úradu.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. K záverečnému slovu, sú ešte faktické? Pán poslanec 

Matúšek. 
 
p. Matúšek: Určite to mestská polícia ani my tuná nevyriešime ten problém, ktorý nastal, 

poviem - občianska vybavenosť, to je štátna záležitosť. A občianska vybavenosť 
príchodom Radošínskeho naivného divadla mala mať minimálne, ak tam je 300 ľudí, 
minimálne 100 parkovacích miest; keďže nám ešte súkromník zatvoril aj 
existujúcich 127 parkovacích miest, prosím vás pekne, ak toto v tomto štáte sa deje, 
tak ja to nekomentujem. A nič sa nerobí! Ďakujem.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická, pán poslanec Drozd, nech sa ti páči. 
 
p. Drozd: Ďakujem. Otázku zelene beriem. To sa dá takto riešiť. Tak isto cyklochodník – 

áno, ten chodník je v správe mesta, magistrátu, čiže tam vyznačenie cyklochodníka, 



26 
 

oprava chodníka, to je na magistráte. Ale hlavne naozaj mi ide o tú príjazdovú cestu. 
Ja som si to aj odfotil, v podstate tam naozaj stoja v trojpruhu, zaberajú celý ten 
príjazdový... príjazdovú cestu. A tam sa to nedá vyriešiť ani kameňmi ... a ani... Tam 
naozaj dochádza k stretu sanitiek, ktoré idú na urgent a v podstate ľudí, ktorí idú 
z parkoviska. Tento trojpruh to absolútne tam blokuje. Ja možno... v spolupráci s 
mestskou časťou, alebo s mestom, aspoň tam namaľovať nejakú ... nejaké značenie, 
cestné, aby tam neparkovali. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou nasleduje pani poslankyňa Šimončičová.  
 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Trošku odbočím, ale nie veľmi ďaleko. Teraz som 

nedávno počula v správach, že uvažuje sa o tom, že Ústredná nemocnica v Bratislave 
nebude na Patrónke ale možnože v Ružinove. Tak neviem si predstaviť, ako potom 
bude s tým parkovaním a príjazdom a tak ďalej, keď... keď už teraz je problém, keď 
tam máme len obyčajnú nemocnicu. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ak chce pán veliteľ reagovať, nech sa páči. Keď, nie 

ďakujem veľmi pekne...Nech sa páči. 
 
p. Tuleja, veliteľ OS MsP: Pán Matúšek, súhlasím. Radošínske naivné divadlo ...budeme 

nejak ...nejaký kompromis nájdeme. Verím tomu. Cyklochodník ....  sanitári nám 
stále vyvolávajú. Ako... ja vôbec sa nebudem hnevať, keď bude to nonstop. Hej? 
Lebo sú bezohľadní vodiči - síce vyhovárajú sa že doviezol som manželku, tetku, 
babku a ešte neviem koho, štyria sú tam a zaparkuje to tam, kde nemá. Je tam jasne 
dopravné značenie. Takže v tomto prípade budeme bezohľadní, hej? - dá sa povedať. 
Pani Šimončičová, keď bude Ústredná nemocnica v Ružinove, poprajem si úprimnú 
sústrasť, ale... nejak to vydržíme. Možno... možno oslovíme vedenie nemocnice, aby 
našlo nejaké riešenie s tým spoplatňovaním. Neviem, či to bude priechodné. 
Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Končíme diskusiu, poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 3. 
 
p. Tomášková: Ďakujem. Takže: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu 

o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava-Ružinov 
v Mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2016. Pán starosta, prosím dajte 
hlasovať. 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 22 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 3 sme schválili. Veľmi pekne ďakujem. 
 hlasovanie č. 8. 
           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 
            - uzn. č. 315/XVIII/2016 
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Bod č. 4. 
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2016 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 4 - Správa o plnení rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2016. V krátkosti uvediem ja, potom v diskusii ma 
doplní pani ... inžinierka Lehotayová a pán prednosta. Na základe § 11 ods. 4 písm. 
b) zákona o obecnom zriadení predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Ružinov Správu o plnení  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 
1. polrok 2016. Čo sa týka celkových príjmov, tieto boli 30. 6. 2016 plnené vo výške 
53 % z rozpočtu. Čo sa týka výdavkov, v 1. polroku, čerpané boli na vo výške 
42,2 %, čo predstavuje 12.453.419,49 EUR. Na úvod všetko. V materiáli máte 
podrobnejšie tabuľky. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do diskusie, 
končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh 
uznesenia k bodu číslo 4. 

 
p. Tomášková: Ďakujem. Takže v Správe o plnení rozpočtu mestskej časti za prvý polrok 

2016 miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje: po 1.)- čerpanie 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30. 6. 2016 - podľa predloženého 
materiálu v celkovej výške - je predložená tabuľka, tak ako ju máte v materiáloch Po 
2.) - čerpanie rozpočtov príspevkových a rozpočtovej organizácie v pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2016. Po 3.) - čerpanie rozpočtov škôl 
a školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 
2016. Prosím pán starosta, dajte hlasovať. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. 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. 
 hlasovanie č. 9. 
           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 
            - uzn. č. 316/XVIII/2016 
 
 
Bod č.5 
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 

01.01.2016 do 30.06.2016 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Prejdeme k bodu číslo 5 - Rozbor činnosti a hospodárenia 

Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie,  za obdobie od 1. januára 
2016 do 30. júna 2016. Poprosím pána riaditeľa, aby uviedol materiál. 

 
p. Lenár, riaditeľ RŠK: Dobrý deň. Dámy a páni, predkladám rozbory činnosti a 

hospodárenia Ružinovského športového klubu za obdobie 1. polroku roku 2016. 
Tento materiál bol prerokovaný 8. augusta na pôde RŠK, následne na to 30. augusta 
v komisii finančnej, podnikateľskej činnosti a informatiky, 19. septembra v komisii 
a školskej... školstva, kultúry a športu. Môžem konštatovať, že tak ako sme nastúpili 
v roku ... v závere roku 2015 cestu náprav v Ružinovskom športovom klube, tak 
pokračovalo to aj v 1. polroku roku 2016. Máte celú tú bilanciu splácania 
predchádzajúce obdobia v tabuľkách, porovnanie k 31. 12. a k 30. 6. K 30. 6. 
celkový hospodársky výsledok RŠK bol kladný vo výške 91.624 EUR. Výnosy boli 
plnené na 48,5%, nákladové položky sú vo výške 44,47 % z celoročného rozpočtu 
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RŠK. Všetky akcie tak, ako boli naplánované, boli splnené. Počet, čo je pozitívne, 
alebo veľmi pozitívne narástol nám počet detí, ktoré prešli krúžkovou a záujmovou 
činnosťou a opäť ten trend pokračuje. Trošku predbieham - pokračuje aj teraz ďalej. 
Narástol nám dosť výrazne počet prihlásených detí aj v novom školskom roku do 
krúžkovej činnosti. V tomto období 1. polroku malo RŠK 29 zamestnancov a... na 
plný úväzok, jedného na polovičný úväzok, s tým, že od 1. februára bol... uvedený 
do platnosti nový organizačný poriadok RŠK, ktorý ešte viac teda prispieva k 
efektívnejšiemu riadeniu celej spoločnosti. 

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

Nikto sa nehlási do diskusie. ... Funguje. Faktickou pán poslanec Matúšek. Nech sa 
páči. 

 
p. Matúšek: Chcem veľmi pekne poďakovať riaditeľovi za tú prednesenú správu aj za tú 

aktivitu, že v jakom marazme sme... respektíve on prebral Ružinovský športový 
klub. Ja len 2 také sekundárne pripomienky mám - nie k materiálu. Areál - Detský 
areál na Štrkovci,  navštevuje počas víkendu viac ako 1.000 rodičov s deťmi. Není 
tam prevádzka sociálnych zariadení. A potom 2. záležitosť - za tú prevedenú prácu – 
neviem, nevyznám sa, ako prebiehajú hodnotenia osobné, postov riaditeľov, ale 
navrhoval by som, aby za túto prácu, ktorú odviedol a teda presvedčil nás všetkých, 
že to je dobre nasmerované, aby buď nejaká odmena alebo zvýšený osobný plat, z 
mojej strany by som veľmi rád uvítal. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje s faktickou pani poslankyňa Barancová. 
 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Aj ja chcem z tohto miesta poďakovať pánu 

riaditeľovi. Niekoľkokrát  sme mali možnosť diskutovať na komisii školstva, kultúry 
a športu a ja pevne verím, že teda ... pevne verím, že tak, ako zvládol krízový 
manažment zachovania Ružinovského športového klubu, tak verím, že aj my 
významnou mierou prispeje k rozvoju športového záujmu občanov v Ružinove. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan. 
 
p. Guldan: Vzhľadom na to, že tento materiál nebol ... možno nemusel byť v našej komisii, 

využívam možnosť, pretože som sa v materiáli nedočítal a neviem si zodpovedať 
otázku, aké náklady boli investované do obnovy sociálnych zariadení v starej hale, .. 
športovej ... hokejovej hale, v starom zariadení? Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Faktickou pán poslanec Matúšek. Nie? To je omyl? Nikto sa 

nehlási do diskusie. Končím diskusiu, poprosím predkladateľa, aby reagoval na 
podnety. 

 
p. Lenár, riaditeľ RŠK: Čo sa týka Areálu hier Radosť Štrkovec, tak pokiaľ ja mám teda 

informáciu a pokiaľ som tam ja bol na kontrole na základe tých prvotných podnetov 
od občanov, tak v celé leto od 1. júla po dnešok v princípe sociálne zariadenia 
fungujú. Máme tam jediný problém, väčší problém, nie sme schopní doteraz 
obsadiť... obsadiť také miesto, by som povedal pracovníčky, ktorá by... ktorá by 
dohliadala priamo ...na toalety. Už nám 2× vykradli tie priestory, batérie, časť... iné. 
Takže sú s tým trošku problémy. Dali sme aj... inzerát, dali sme aj na našu webovú 
stránku aj osobne sme rozprávali s ľuďmi nie je o toto záujem, takže riešime to 
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a budeme to riešiť naďalej. Vieme, čo nás tam trápi, v tejto časti. Čo týka zimného 
štadióna, pán poslanec, myslíte presné vyčíslenie? Alebo...? 

 
p. Pekár, starosta MČ: Tu nie je voľná diskusia. Takže... takže odpovedzte, ako uznáte za 

vhodné, pán riaditeľ. A keď, tak pri rozboroch hospodárskej činnosti, nabudúce, 
alebo teda individuálne.  

 
p. Lenár, riaditeľ RŠK: V princípe... v letnom období, sme dali do poriadku všetky šatne, 

všetky sprchy, je kompletne vymaľovaný... vymaľovaná časť šatní, teda tá prízemná 
časť, kompletne zrepasovaná stavebné, boli vykonané stavebné úpravy v niektorých 
kabínach tak, aby sme... aby sme zase skultúrnili viac prostredie, v ktorom sa 
nachádzajú.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. 
 
p. Lenár, riaditeľ RŠK: ... Samozrejme, ak ešte môžem ... dodatok k tomu. Možno to tu 

dôležité, ktoré som nepovedal, ktoré sa teda netýka priamo rozborov, ale už je 
uskutočnené, tak bolo splnené...  uznesenie na kapitálové výdavky. Boli vymenené 
mantinely v starej hale. Kompletne to bolo spravené tak, ako sme sa zaviazali, že to 
spravíme. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej 

komisie aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 
p. Tomášková: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za obdobie od 1. 
januára 2016 do 30. 6. 2016. 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie : Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 5 sme schválili. Veľmi pekne ďakujem, pán riaditeľ. 
 hlasovanie č. 10. 
           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 
            - uzn. č. 317/XVIII/2016 
 
 
Bod č.6 
Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 6 - Rozbor činnosti a hospodárenia Domova 

dôchodcov za 1. polrok 2016. Poprosím pani riaditeľku Evu Samolejovú, aby uviedla 
materiál. 

 
p. Samolejová, riaditeľka DD: Dobrý deň. Predkladám rozbor činnosti a hospodárenia 

Domova dôchodcov za 1. polrok 2016. Materiál bol predložený na miestnej rade, 
komisie finančnej, podnikateľskej činnosti, informatizácie a taktiež komisii 
sociálnych služieb. Ďakujem. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do 
diskusie, končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby 
predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 6. 

 
p. Tomášková: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje 

rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za 1. polrok 2016. Pán starosta, 
prosím dajte hlasovať. 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie : Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 6 sme schválili. Veľmi pekne ďakujem, pani riaditeľka. 
 hlasovanie č. 11. 
           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 
            - uzn. č. 318/XVIII/2016 
 
 
Bod č. 7 
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2016 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 7 - Rozbor činnosti a hospodárenia 

Ružinovského domova seniorov za 1. polrok 2016. Poprosím pani riaditeľku Ľubicu 
Karelovú, aby uviedla materiál. 

 
p. Karelová, riaditeľka RDS: Ďakujem za slovo, pán starosta. Uvedený materiál bol 

predložený na miestnej rade, na komisii sociálnych služieb a finančnej. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási 

do diskusie, končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby aj k 
tomuto bodu predniesla návrh uznesenia. 

 
p. Tomášková: Ďakujem. Takže: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za 1. 
polrok 2016. Nech sa páči.  

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

pripravme sa na hlasovanie a hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 7 sme prijali. Aj vám pani riaditeľka ďakujeme. 
 hlasovanie č. 12. 
           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5 
            - uzn. č. 319/XVIII/2016 
 
 
Bod č. 8 
Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2016 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 8 - Rozbor činnosti a hospodárenie Knižnice 

Ružinov za 1. polrok 2016. Poprosím pani riaditeľku Darinu Horákovú, aby uviedla 
materiál. 
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p. Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán 

starosta, zástupcovia starostu, pán prednosta, dámy a páni. Tak rýchlo, ako moje 
kolegyne uviedli rozbor, nič mi iné nezostáva, len tiež vám povedať, že je to 
výsledok polročnej činnosti. Prešiel prerokovaním v sub komisii u nás a vlastne máte 
ho pred sebou. Kapitola hospodárenie uvádza vždy podkapitole čerpanie, úsporu; do 
konca roka sa to dobehne. Ja len, ak dovolíte, by som tromi vetami doplnila, skôr v 
krátkosti úlohy, ktoré vyplynuli z uznesení a do ktorých ste nás zaviazali. Aby ste 
vedeli, ako to vyzerá s tým havarijnými situáciami. Seniorské informačné centrum, 
kde je knižnica správcom objektu budovy, havarijnú situáciu rieši. Vypracovala sa 
správa z obhliadky za účelom zistenia nedostatkov, závad, s vyhotovením 
fotodokumentácie. Prihlásila sa aj... prebehlo výberové konanie, uchádzač Bytos 
s cenovou ponukou do 20.000 EUR. Už 18.000 sme dostali. V najbližšom 
navyšovaní rozpočtu vás poprosíme o doplnenie. A teraz, keďže je počasie priaznivé 
sa už v októbri začína s týmto. A čo sa týka budovy na Tomášikovej, projektová 
dokumentácia - peniažky tiež sme dostali, bude hotová v najbližších dňoch. A táto 
rekonštrukcia sa bude riešiť aj s časovým harmonogram, aj vyčíslením celkovej 
rekonštrukcie v takých niekoľkých farbách. Suterén a nadzemné podlažie. Takže 
veci riešime a myslím si, že sa zdarne, teda aj s tým, že ste nám boli ústretoví pri 
schvaľovaní finančných čiastok, že sa úspešne dovedú do konca. Ďakujem veľmi 
pekne za pozornosť aj za podporu, a rada odpoviem ak sú otázky. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. No 1. prihlásená pani 

poslankyňa Šimončičová ... svieti tu faktickou pani poslankyňa Barancová... ale 
treba riadnou. Lebo vlastne my faktickou, aj podľa nového rokovacieho poriadku, 
reagujeme už na vás, rečníkov teda v rozprave. Preto prosím hlásiť sa na začiatok 
riadnymi. Takže pani poslankyňa Šimončičová, kde ?... tam, nech sa ti páči.  

 
p. Šimončičová: Dobre ďakujem veľmi pekne. Pani riaditeľka, znovu sa vás opýtam, už 

som to minule spomínala, z  - príklady zo zahraničia, či neplánujete zaviesť 
v knižnici nejaký prístup na ... k plateným médiám? Čiže zaplatiť si nejaké piano 
a ďalšie... čo ja viem ja? -  sa neviem dostať do Respektu a do ďalších, čo si 
nebudem predplácať. Keďže mestská časť Ružinov má získať nejaké finančné 
prostriedky z predajov, s ktorými nepočítalo, tak či by ste sa neuchádzali o to. Lebo 
ja to veľmi rada podporím, ak by ste vyčíslili, koľko by to stálo, povedzme v 
rozpočte na budúci rok. Lebo určite by sa vám zvýšila návštevnosť. A je to veľká 
služba aj pre občanov Ružinova. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: ...Zadržte pani riaditeľka, poznačte si prosím, tak ako v 

predošlých prípadoch, vypočujeme si všetko, čo máme na srdci a potom vás 
poprosím o reakciu. Teraz prihlásená pani poslankyňa Barancová. Nech sa ti páči, 
máš slovo. 

 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som opäť chcela poďakovať pani doktorke 

Horákovej za skutočne jej veľký entuziazmus a za rozvoj knižnice a kultúry vôbec. 
Chcela by som trošku odcitovať z jej správy. A pre mňa je to také trošku posolstvo – 
„verejné knižnice budú musieť byť miestom s množstvom podujatí, priestorom na 
stretávanie sa, vzdelávanie, rozvíjanie koníčkov, zručností, záujmov a vedomosti, 
miestami sociálnych kontaktov, akýmisi ihriskami čítania. K tomu však bude 
potrebné zmeniť pohľad spoločnosti na knižnice, myslenie zriaďovateľov v oblasti 
rozpočtu a financovania.“ Chcem ubezpečiť pani riaditeľku a občanov, že mestská 
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časť Ružinov významnou mierou sa bude podieľať na rozvoji Knižnice Ružinova, 
aby sa stala dôstojným miestom pre rozvoj kultúry. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. 

 
p. Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Ďakujem pekne. Môžem už odpovedať?... 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: ..Potom, prosím na záver, tak ako predrečníci. Nie... ešte 

sú prihlásení.  Pani poslankyňa Štasselová, nech sa vám páči.  
 
p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja využívam túto príležitosť, teraz sa ospravedlňujem, že 

kecám do všetkého, čo není môj zvyk, ale zhodou okolností Ružinovská knižnica má 
geniálnu komunikáciu v on-line priestore. Možno najlepšiu zo všetkých 
bratislavských knižníc. A presne ako čítala moja predrečníka, pani Barancová, 
knižnice sa stávajú kultúrnym centrom vo všetkých veľkých európskych mestách. Ja 
by som bola hrozne rada pri tvorbe rozpočtu na rok 2017, keby sme zvážili túto 
...tento fakt a keby sme na propagáciu Ružinovskej knižnice navýšili finančné 
prostriedky. Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán zástupca Pener.  
 
p. Pener, zástupca starostu: Ďakujem za slovo, pán starosta. Šetril som si toto vystúpenie 

už vlastne 2 body dozadu. Ja by som chcel z tohto miesta, spoločne – ako - milé 
dámy, milé pani riaditeľky, ako váš kompetenčne prislúchajúci zástupca poďakovať 
pani doktorke Samolejovej, pani Mgr. Ľubici Karelovej, pani riaditeľke ... taktiež 
doktorke Horákovej, za prácu v tých organizáciách, ktoré sú vám zverené. Ono to ...  
platové ohodnotenie vašich spolupracovníkov asi nikdy v histórii nebolo ani nebude 
také, aké by si zaslúžili, za to čo vkladajú do toho svojho poslania, za to čo si 
niekedy musia aj vytrpieť od svojich klientov. Vy držíte úroveň všetkých týchto 
troch zariadení- Domov dôchodcov, Ružinovský domov seniorov, Knižnica 
Ružinovská, na úrovni, ktorú nám môžu mnohé mestské časti a obce na Slovensku 
závidieť. Milé dámy – vydržať. Pokračujte v tejto krásnej nastúpenej ceste. Vďaka za 
všetku prácu vám aj vašim spolupracovníkom. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Teraz je priestor pre pani riaditeľku, aby - ak chce, aby 

reagovala na podnety. Nech sa páči, pani riaditeľka. 
 
p. Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Vlastne 

pani poslankyňa doktorka Barancová už svojím spôsobom aj odpovedala pani 
inžinierke. To všetko záleží od financií. My máme obrovské plány, mimoriadne 
nápady. Máme teraz taký útvar marketingu, ktorý nám vlastne môžu všetci závidieť. 
Ak čítate časopis Emma a podobne, tak - 7 statočných - je tam o mladých, mladom 
manažmente knihovníkov. A z toho 2 sú naše knihovníčky, ktoré –vysokoškoláčky- 
majú nízky plat, majú také nápady robia, že nám ich všetky mestské časti knižnice 
chcú prebrať. Lenže všetko stojí a padá na peniazoch. A keďže my sa nemôžeme 
o grant, ako príspevková organizácia, ani žiadny uchádzať tu, takže trošku čerpáme 
z ministerstva. Lenže Ministerstvo kultúry predovšetkým prispieva celému 
Slovensku, ale Bratislava, Košice sú výnimkou. To je vraj záležitosť mestských 
častí, že vy sa, vraj, máte o nás postarať. Nevidím v tom logiku, lebo... buď všetky 
knižnice , alebo nie... Ale to nie som kompetentná ja riešiť. Len teraz sa vyskytli 
situácie, že 50 rokov... 40 sa nič s knižnicami nerobilo tu. Takže sme v takej situácii, 
že veľa peniažkov ideme pýtať, havarijná situácia na Zimnej, hej? že - ušlo sa nám, 
sme správca objektu, nedá sa nič robiť, nemáme investičný odbor na miestnom 
úrade, musí to niekto zastrešiť. Toto všetko musíme dodávateľsky, zvonka, pretože  
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sme kolektív ženský, knihovníčky vzdelaním kultúrničky a nie stavebníčky 
a podobne. No je tá Tomášikova - to sú také projekty, ktoré budú stáť veľa 
peniažkov. Keď aj v rozpočte nás budete podporovať, budem vám veľmi vďačná. 
No, lenže myslím, že keď budeme pýtať, aby sa vám hlava nezatočila. Na všetko..... 
Že knižnica roky nič a teraz má veľké nároky. Takže chcem to tak dávkovať veľmi 
rozumne, vzhľadom na potreby spoločnosti, aj tejto mestskej časti, aj iných. Ale 
veľmi radi, lebo ja som to tlmočila už asi na ... už sme nad tým dávnejšie mysleli. 
Ale teraz sme to odložili, lebo vošli tieto 2 havárie do toho. .  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto nechce reagovať na záverečné slovo. 

Poprosím pani predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k 
bodu číslo 8. 

 
p. Tomášková: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnica Ružinov za 1. polrok 2016. Nech sa páči, 
pán starosta, dajte hlasovať. 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 8 sme schválili. 
 hlasovanie č. 13. 
           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 
            - uzn. č. 320/XVIII/2016 
 
p. Pekár, starosta MČ: Veľmi pekne ďakujem aj vám, pani riaditeľka za materiál aj za 

prácu, teda nielen vám, ale všetkým riaditeľom našich príspevkových a rozpočtových 
organizácii. 

 
 
Bod č. 9 
Návrh schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov kat. úz. 

Ružinov a v kat. úz. Nivy k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych 
vzťahov k pozemkom, za účelom realizácie stavby „R7 Bratislava Ketelec – 
Bratislava Prievoz", stavby „D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever" a stavby 
„D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia", Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa 
ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
p. Pekár, starosta MČ: Prejeme k bodu číslo 9 -  Návrh schválenie prevodu vlastníckeho 

práva nehnuteľností - pozemkov katastrálne územie Ružinov a v katastrálnom území 
Nivy k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom, za 
účelom realizácie stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz", stavby „D4 
Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever" a stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – 
Rekonštrukcia", Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 
841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa . Poprosím pani doktorku Alicu Kučerovú, aby uviedla materiál. 
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p. Kučerová, MÚ MČ: Národná diaľničná spoločnosť požiadala hlavné mesto SR 
Bratislava o majetkoprávne usporiadanie pozemkov zapísaných v katastri Ružinov a 
Nivy na listy vlastníctva hlavného mesta za účelom výstavby troch stavieb: R7, D1 
a D4. Hlavné mesto SR Bratislava odstúpilo žiadosť mestskej časti Bratislava-
Ružinov o majetkoprávne usporiadanie s ponukou tejto Národnej diaľničnej 
spoločnosti 8. 9. 2016. V materiál máte presne podrobne popísané, čo sa vlastne 
docieli samostatnou stavbu, ale - výstavba stavebných objektov R7, R2 a R4 vznikne 
významné prerozdelenie dopravy  rozhodujúcej komunikačnej sieti takmer celého 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave. Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 
je významne odľahčia Bratislavu od tranzitnej dopravy smerujúcej predovšetkým do 
Rakúskej republiky a Maďarskej republiky, ale aj významne prerozdelenia cieľovú 
dopravu prechádzajúcu cez hranice mesta. Pri vzájomnej koexistencií týchto troch 
stavieb a stavebných objektov sa výrazne odľahčí doprava v celej Bratislave. Čiže 
vlastne je to významná akcia, kde Národná diaľničná spoločnosť žiada usporiadať 
majetkoprávne pozemky. V  materiáli máte založené informácie o cene znaleckých 
posudkov. Znalecké posudky vzhľadom na ich rozsah sú k dispozícii na našom 
referáte. V prípade, že niekto by mal záujem. Znalecká cena sa pohybuje podľa 
jednotlivých katastrálnych území a tak isto jednotlivých parciel od sumy 74,21EUR 
za meter štvorcový až po sumu 83.15EUR za meter štvorcový. Čo sa týka stanovísk 
odborných útvarov magistrátu aj mestskej časti Bratislava-Ružinov vrátane 
územného plánu, okrem pripomienok životného prostredia, ktoré sú zapracované 
v uznesení, neboli nejaké väčšie pripomienky, vzhľadom, že ide o takúto akciu. 
Mestská časť Bratislava-Ružinov získa prevodom týchto pozemkov 
päťdesiatpercentný výnos zo samotného predaja. Vzhľadom k tomu, že ide o dôvod 
hodný osobitného zreteľa, hlasovanie si vyžaduje trojpätinovú väčšinu poslancov 
miestneho zastupiteľstva. Materiál prerokovala miestna rada 13. 9. a tak isto komisia 
finančná, podnikateľských činností a informatizácie. Ďakujem. 

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

bodu. Prvý sa hlási pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Ďakujem pekne za slovo. Vieme, čo tomuto predchádzalo. Ja som rád, že tento 

materiál je tuná v Ružinove, kde mal byť. Ja sa len chcem spýtať paní doktorka. Na 
základe čoho dával pán starosta Pekár súhlas k predaju pozemkov na magistráte? 
Ten predaj pozemkov bol niekedy 25. augusta, na magistráte, čo viacerí poslanci 
nehlasovali za tento materiál, vzhľadom na to, že hovorili, že je v rozpore so 
zákonom, keďže pozemky, ktoré sú zverené mestským častiam, keď sa s nimi má 
nakladať , má sa s nimi nakladať na zastupiteľstve, ktoré na tej miestnej časti, 
mestskej časti Ružinov alebo v mestskej časti Jarovce, mestskej časti Vajnory. Čiže 
podľa mňa mal ísť z tadiaľto taký výstup, že, keď vás oslovil magistrát, mali ste 
odpovedať - tým, že tieto pozemky sú zverené mestskej časti Ružinov a mestská časť 
Ružinov bude s nimi nakladať v rámci zverovacieho protokolu. Ja sa pýtam teda na 
základe čoho išiel... išlo súhlasné stanovisko k tomu odpredaju, ktorý sa nepodaril, 
na základe nesúhlasu viacerých poslancov s tým, že to bolo v rozpore so zákonom? 
Teraz sa to napravilo, pozemky, ktoré sú zverené mestským častiam sa riešia na 
mestských častiach pozemky, ktoré sú majetku a disponuje s nimi magistrát sa budú 
riešiť vo štvrtok na zastupiteľstve mesta. Takto to malo byť. Ja sa len pýtam, na 
základe čoho išiel súhlasu z mestskej časti k predaju pozemkov, ktoré boli zverené 
mestskej časti a malo sa s nimi od začiatku narábať, tak ako sa narába teraz? 
Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 
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p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Ako spomínal pán poslanec Drozd, mali sme to na 

mestskom zastupiteľstve, nie na magistráte, pán kolega. Na magistráte sú pracovníci, 
zamestnanci a poslanci sú v zastupiteľstve. Dobre.  Vážte si sám seba. Ďakujem.  
Vtedy ... mali 25.8. mestské zastupiteľstvo, kde sa prvý krát začalo rokovať o predaji 
týchto pozemkov. Vtedy Národná diaľničná spoločnosť povedala, že ak tie pozemky 
nebudú zapísané v katastri do 30. septembra v ich prospech, v prospech Národnej 
diaľničnej spoločnosti, tak že sa začne vyvlastňovať. Našťastie to dopadlo to tak, ako 
to vidíme všetci, že sme zvrátili tým, že sme za to nehlasovali, za nezákonný návrh 
v mestskom zastupiteľstve, že to prišlo do mestskej časti. Ale pýtam sa - jej 
27.september - stihne sa to do 30. septembra zapísať do katastra? Vy to dnes ešte 
podpíšete uznesenie? Podpíše sa tá kúpnopredajná zmluva a do piatku sa to zapíše 
v katastri? Alebo zmenili názor Národná diaľničná? Ďalšia otázka moja je -  Bolo to 
aj v mestskom zastupiteľstve, aj tuto, že cenu navrhol kupujúci. Je to zvykom, že my 
sa pýtame –„nechcete to kúpiť?“ – oni povedia,  - že „áno“ .. „A koľko dáte?“  - 
a ani povedia, že „toľko“ - a mi - že „dobre“. Akože to ide takto, že ?... Nemá cenu 
navrhovať predávajúci? Aj keď je to osobitný zreteľ ... a ako sa toto tvrdí, je to 
veľmi prospešná, jedna aj druhá stavba, pre mesto Bratislava, dovolím si pochybovať 
o tej prospešnosti. Pretože keď verím odborníkom, dopravným, ktorí sú mimo 
štruktúr štátu, teda nie štátnym, ale tým iným, a sú to fakt dobrí odborníci na 
dopravu, tak taká R7 pomôže všetky mimo Bratislavy sa dostať do Bratislavy. Ale 
Bratislave samotnej nepomôže. A my predávané za cenu, ktorú nám ponúkne 
kupujúci. Tak, ja by som... Ja to ale musím nahlas povedať - budem za to hlasovať, 
samozrejme, však už sa inač ani nedá, je vysoký dátum – ale... ale je to pre mňa 
dosť... no, nie som veľmi spokojná sama so sebou, keď poviem  -áno -, pretože si 
nemyslím, že tá R7, kvôli ktorej sa zbavujeme týchto pozemkov a ešte za takúto 
cenu, pomôže mestu Bratislava. To keby sa to predávalo niekde inde, že to robí 
BSK, proste pre tých, ktorí prichádzajú v Dunajskej stredy, Šamoríne a  ... ja neviem 
- Dunajskej Lužnej, dostanú sa skôr, ale nám to nepomôže. Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Nasleduje faktickou pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Ďakujem pani kolegyňa, pani poslankyňa – áno - myslel som tým mestské 

zastupiteľstvo, ale tým, že som povedal magistrát, som myslel ten vyšší stupeň pre 
Bratislavy, kde tieto materiály pristupovali... pripravovali. Čiže, áno, mestské 
zastupiteľstvo, ale podstatné je, čo mňa zaujíma, či to bolo v súlade so zákonom, 
alebo nebolo v súlade so zákonom? Takže, myslím, že ste ma pochopili a nebola to... 
nehrajme sa o slovíčka. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. No, mňa, priznám, že takisto zaujíma to, že v podstate v prvom 

polroku sme riešili predaj tak isto takýchto pozemkov a išlo o kúpnu zmluvu. Teraz 
opäť pôjde o kúpnu zmluvu na pozemky. K jednej, v 1. polroku, stačil len o súhlas 
starostu. Teraz v 2. polroku nestačí súhlas starostu, ale žiada sa súhlas zastupiteľstva. 
Tak teraz nerozumiem, či sa zmenilo niečo v zákone, alebo sa zmenilo niečo 
v štatúte mesta, alebo kde, keď došlo k tomuto rozdielu? To by ma zaujímalo, kde 
konkrétne to je uvedené, že je tam ten rozdielny stav. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Drozd. 
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p. Drozd: Ďakujem. Budem reagovať na kolegu. A to teraz otvára vlastne tú Pandorinu 
skrinku, že čo s týmito odsúhlasenými predajmi? Či budú platné, alebo nebudú 
platné? Keď sa potvrdzuje to, že o týchto veciach majú rozhodovať mestské časti, 
ktoré majú zverené pozemky vo svojej správe. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Dopoviem, čo som nestihla v prvom svojom 

príspevku. V súvislosti s výstavbou R7 bol cestným správnym orgánom pri hlavnom 
meste Slovenskej republiky vydaný súhlas na výrub drevín, 500 ...neviem koľko 74 
alebo tak nejako... vyše 584, pardon,  a neviem koľko 100 m² kríkov. Vydal to cestný 
správny orgán, ako cestnú – tzv. cestnú zeleň. Samozrejme, že cestný správny orgán 
má iba.... postupuje podľa cestného zákona, kde je jedna veta o cestnej zeleni. Inač 
ten cestný zákon tuším podpísal ešte prezident Novotný ...alebo ktorý ...No dobre. 
To len tak mimochodom. Čiže z roku raz – dva . Takže podľa mňa neoprávnene 
rozhoduje cestný správny orgán o tom, ale čo je teda horšie je to, že sám sa rozhodol, 
že neuloží ani finančnú náhradu ani náhradnú výsadbu. A vyčíslil, že informatívna 
spoločenská hodnota tých 584 stromov- to y som ale chcela vidieť - ale nebola dobre 
urobená. Ja by som ju vedela navýšiť. Ale - informatívna je 94.000 EUR. Ak ideme 
podľa štátu mesta, 65 % patrí mestskej časti a 35 % hlavnému mestu. V Ružinove je 
väčšina, z toho iba jedná malá časť sa týka Podunajských Biskupíc. Ja som veľmi 
približne vypočítala, že takto sa mesto, keďže to podpísal to primátor Nesrovnal, 
samozrejme, toto rozhodnutie cestného správneho orgánu, hlavné mesto sa pripravilo 
asi o 30.000 EUR, mestská časť, pán starosta, počúvajte asi o 60 000EUR a 
Podunajské Biskupice nejakých tri a dačo hej. Ale to tak približne, veľmi približne. 
A ja vás žiadam, pán starosta, ako - odvolajte sa voči tomuto rozhodnutiu cestného 
správneho orgánu. Bolo to vyvesené na úradnej tabuli Ružinova neskôr, ako v meste. 
V meste to bolo tuším 2. septembra plus 15 dní 17 , +15 dní na odvolanie to je 
nejakého 2. októbra je čas. Ale v Ružinove to bolo vyvesené neskôr. Čiže ja by som 
vás poprosila, keby ste namietali to, že vy žiadate  - akože  - zadarmo prídeme 
o stromy, dávame im túto za lacný peniaz pozemky, len aby mohli stavať cestu, ktorá 
nám tuto v Bratislave zahltí dopravu. Tak to už naozaj, 3 veľké protiklady, proti 
niečomu, čo sa netýka Bratislavčanov. Tak ja vás prosím, keby ste ako mestská časť 
dali odvolanie voči tomu rozhodnutiu cestného správneho orgánu a žiadali tie 
peniaze uložiť, tak ako sa patrí, mestskej časti Ružinov. Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. Mimochodom, ešte nestihol pán Drozd dorozprávať a už bol 

oslovený ďalší. Takže stihol som určite tu faktickú dávať skôr k nemu. Mňa naozaj 
zaujímalo len to rozmedzie – to - že bavíme sa o tom, že či malo niečo schvaľovať 
mesto alebo mestská časť. Mňa zaujíma len tá časť, že máme zverené pozemky 
mestskej časti;  či k jednému aj druhému predajú mal dávať súhlas starosta alebo 
zastupiteľstvo? To je to jediné, čo ma tu zaujíma. Nebudem sa starať ja do 
mestského zastupiteľstva. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Nasleduje pán poslanec Jusko. 
 
p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja sa ešte vrátim... táto diskusia v podstate nie je nová. Ja si 

pamätám, že sme sa tu s občanmi, ktorých sa týka to vyvlastnenie, stretli ešte minulý 
rok - ak sa - vopred opravte ma, ak sa mýlim. A teraz to príde na stôl ako horúca vec. 
Čiže to je niečo, čo sa dlhodobo vedelo. Prekvapuje ma takýto rýchly prístup 
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a takáto... takéto rýchle konanie. Vtedy si doslova pamätám, sme tu boli asi traja 
poslanci a ja som sa pýtal hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti, pána Jánošíka, 
že aká bude kompenzácia za to, že nám vyrúbu práve dreviny, ako už tu bolo 
spomínané. A on sa zasmial a povedal, že ja zaťahujem do toho politiku ... politické 
... politiku -  A neviem aká je politika, keď nám tu niekto vyrúbe zeleň a nedá nám 
žiadne odškodnenie. Tiež nám znehodnotí naše prostredie. A to je náš cieľ, chrániť 
pre našich občanov to, čo tu je. A zeleň k tomu patrí, čiže ja sa pripájam k tomu, aby 
- ak tu už bolo povedané, aby do odvolania na ten cestný orgán bolo, aby sme žiadali 
kompenzáciu za tú zeleň, ktorú tu je. Pretože jej nemáme dosť a myslím si, nemali 
by sme v tomto ustupovať štátu, pretože on dáva to vyvlastnenie ako hotovú vec. Ale 
ja si myslím až celkom v tejto veci, o ktorej sa tu bavíme to tak jasné nie je. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem faktická pani poslankyňa Šimončičová. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja by som len chcela doplniť pána Juska aj seba,  že 

z ústavy - 6. oddiel  je – „ochrana životného prostredia verejným záujmom a to 
prioritným, ktorý je nadradený iným vlastníckym právom“. Napr. právo iných dostať 
sa, čo najrýchlejšie na okraj Bratislavy, nie je taký prioritný ako ochrana životného 
prostredia. Takže ja naozaj prosím, pán starosta, nehádžte to tak že proste. Vážne vás 
varujem, 584 stromov! - väčšina tu, možno nejakých 30 v Podunajské Biskupiciach, 
alebo nejaké kríky. Ja len žiadam, aby sme za to dostali nejakú náhradu. Díky. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Šurinová. 
 
p. Šurinová: Ďakujem pekne. Ja sa len chcem spýtať v tom návrhu uznesenia sú totiž 

spomenuté  dve ceny. Jedna je kúpna cena podľa znaleckého posudku a jedna kúpna 
cena navýšená o koeficient. Ja som chcela vedieť, o ktorej sa budeme baviť potom 
pri hlasovaní. Ďakujem pekne. 

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

pani doktorku, aby reagovala na podnety. 
 
p. Kučerová, MÚ MČ: Čo sa týka toho súhlasu, áno, bol udelený predchádzajúci súhlas, 

nakoľko primátor požiadal starostu mestskej časti o stanovisko k prevodu podľa čl. 8 
ods. 3 Štatútu hlavného mesta, kde vlastne v prípade, že mestské zastupiteľstvo 
prerokúva materiály celomestského charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov mestskej 
časti Bratislava- Ružinov, prijme príslušné uznesenia až po predchádzajúcom 
prerokovaní v miestnom zastupiteľstve dotknutej mestskej časti. K zmluvným 
prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku postačuje predchádzajúce písomné 
stanovisko starostu dotknutej mestskej časti. Čo sa týka prevodov, je ďalšie 
uznesenie, ktoré hovorí, že miestne zastupiteľstvo schvaľuje prevody  - za a)- 
prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti. To 
neplatí, ak hlavné mesto povinne je nutné previesť nehnuteľný majetok podľa 
osobitného predpisu. To sa týka bytov. Čiže toto nie je tento prípad. Ale primátor 
požiada podľa čl. 8, pravdepodobne pre krátkosť času, to za 1. - lebo tú žiadosť sme 
dostali 3. 8.2016. Ten materiál išiel vlastne do zastupiteľstva ... o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu, to za prvé. A za 2. - v prípade, že tento prevod nebude 
schválený a kúpna zmluva nebude podpísaná, všetky pozemky budú vyvlastnené. Ja 
mám informáciu, že vlastne už z opatrnosti Národná diaľničná spoločnosť požiadala 
o vyvlastňovacie konanie v prípade, že sa nestihne ten termín. Čiže to je tá odpoveď, 
podľa čoho sme udelili ten predchádzajúci súhlas. Je jasné, že by to tam mal byť 
presnejšie uvedené, lebo ide o celomestský zámer. Nie je to bežný prevod, 
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jednoduchý. Čiže podľa tohto požiadal primátora a pán starosta udelil 
predchádzajúci súhlas, vzhľadom na krátkosť času a vzhľadom na hroziace 
vyvlastnenie. Vyvlastnenie má za následok, že v prípade, že bude schválený prevod, 
tak kúpna cena určená v znaleckom posudku sa vynásobí koeficientom 1,2 . V 
prípade vyvlastnenia, tak ide len... teda ide vyvlastnenie za kúpnu cenu. Čiže cena 
bude znížená o 1,2 násobku ceny určenej v znaleckom posudku. Neviem, či vám to 
stačí takto?   

 
p. Pekár, starosta MČ: Ešte ďalšia otázky boli... 
 
p. Kučerová, MÚ MČ:  Ďalšia otázka, pani Šimončičová, pani poslankyňa Šimončičová: Je 

pravda, že Národná diaľničná spoločnosť navrhla svoju kúpnu cenu, ale v dôvodovej 
správe materiálu máte dve tabuľky. V 1. tabuľke je taký ten zoznam pozemkov 
katastrálne územie Nivy a Trnávka, sú pozemky určené ... listom vlastníctva, 
výmerom katastrálnym územím. V 2. tabuľke pri každom každej jednej položke, pri 
každej jednej parcele je uvedený cena, číslo znaleckého posudku, podľa ktorého bola 
tá cena navrhnutá tou Národnou diaľničnou spoločnosťou a takisto cena za m² a cena 
za celú výmeru pozemku, ktorý sa odpredáva. Čiže tá Národná diaľničná spoločnosť 
vychádzala z vypracovaných znaleckých posudkov. Pán primátor má tiež založený 
ten udelený predchádzajúci súhlas, súhlasil s prevodom pozemkov za cenu podľa 
znaleckých posudkov, tak ako sú uvedené v tej dôvodovej správe. Čiže myslím, že to 
bola tá druhá otázka. A tá tretia... Ešte vy ste... Čiže, my sme sa snažili to rozdeliť v 
tom uznesení. To uznesenie je dosť rozsiahle, ale keď prídete na koniec, tak je tam 
zrátaná výmera 37.599 m², ktorá podľa znaleckých posudkov -je to také vytmavené, 
dáva sumu 2.873.596,70 EUR, ktorá suma násobená koeficientom 1,2 násobku 
predstavuje sumu 3.448.283,60 EUR. Ďalej sme, ako podmienku dali, že v prípade 
že Národná diaľničná spoločnosť akýkoľvek pozemok nekúpi, máte to v tej 
podmienky, o tú sumu bude znížená cena. Mne včera večer prišiel mail z Národnej 
diaľničnej spoločnosti, kde oznamuje, že 6+2 pozemky nebude kupovať z dôvodu 
toho... ktoré sú tu uvedené, z dôvodu toho, že vlastne prišlo k zmene projektovej 
dokumentácii. To za 1. A za 2. v rámci listu vlastníctva sa objavilo osvedčenia o 
dedičstve ďalších.... to je každý deň zmena. Čiže pri tých ďalších dvoch pozemkoch 
vlastne Národná diaľničná spoločnosť pristúpi k vyvlastneniu, uloží financie do 
depozitu a vlastne tá úspešná strana získa pozemky. To môže kľudne dneska prísť 
ďalší mail. Čiže... je to také, že to, čo nekúpi o to bude znížená cena a výmera. Áno 
3,000. 000 a z toho 50 %. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Kučerová, MÚ MČ: Tak isto tú otázku odpovedám aj pánovi Slobodovi, vlastne to, čo 

som povedala pánovi Drozdovi to platí, čiže v tom prípade pán primátor vzhľadom 
na krátkosť času, vzhľadom,  pravdepodobne na hroziace vyvlastnenia až zníženie tej 
kúpnej ceny, vzhľadom na komplikované majetkoprávne vzťahy, lebo aj v tomto 
materiáli máte uvedené, že pre neustálu zmenu sa vlastne ten materiál dostal až na 
zastupiteľstvo, myslím, že to bolo 25. 9. a tak isto sú stále zmeny. To znamená, že 
napr., čo ja viem, v tomto prípade sa zapisuje od apríla 20 pozemkov, ktoré sú 
uvedené v tomto materiáli, kde geometrický plán stále nie je zapísaný, iniciátorom 
bola Národná diaľničná spoločnosť. Ďalšie štyri výmery pozemkov sa mení výmera 
týmto geometrickým plánom, čiže z vzhľadom na neustálu zmenu, nebol to 
jednoduchý prevod a bol udelený súhlas podľa § 8. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Teraz reakcie na odpovede pani doktorky Kučerovej. 
Prvý pán poslanec Drozd. 

 
p. Drozd: Ďakujem pekne pani doktorka za vysvetlenie. Ale vidíte, že tieto argumenty 

vôbec nemajú platnosť. Ten čas sa akurát predĺžil. Keby ste vy, ako mestská časť, 
primátora upozornili na to, že sú to pozemky zverené mestskej časti a že s nimi 
budete nakladať, mohlo sa zvolať mimoriadne zastupiteľstvo na mestskej časti a tieto 
veci mohli byť vybavené začiatkom septembra. A práve ten časový argument, ktorý 
v podstate magistrát – kvázi- obhajuje úplne predĺžil. Tak isto strašenie 
vyvlastnením. Vidíte, že aj tu sú nejaké argumenty, ktoré v podstate nebudú 
podporovať tento predaj. Práve strašením nejakým vyvlastnením atď. atď. Tak isto je 
protiprávne začať vyvlastňovací proces predtým, ako neprídu negatívne odpovede. 
Do toho stanoveného dátumom. Čiže to je predčasné, to vyvlastňovanie. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. To je síce pekné, že to pán primátor používa, jak tu hovoril pán 

Drozd, že jednoducho... A to odvodnenie vôbec nie je v súlade s tým samotným 
Štatútom; a hlavne čl. 8 hovorí o mestských pozemkov, ktoré sú... resp. mestskom 
majetku, ktorý je celomestského charakteru a týka sa mestskej časti. A k tomu sa 
vyjadruje starosta. Takže to navyše, pozemky, ktoré nám neboli zverené a predávali 
sa, tak k tomu sa pán starosta mal vyjadrovať. Ale čo sa týka nám zverených 
pozemkov, tak sa k tomu vyjadruje miestne zastupiteľstvo. To znamená, že teraz 
tento materiál je v poriadku, otázka znie, že čo potom sa udeje s tým ...s tým 
predajom, ktorú bol uskutočnený v 1. polroku? Pretože ten nie je v súlade so 
Štatútom. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto už nejde reagovať. Záverečné slovo, nech sa páči 

pani doktorka. 
 
p. Kučerová, MÚ MČ: Ešte by som chcela uviesť - tak nie je pravda, že primátor v žiadosti 

neuviedol - presne citoval, že vzhľadom, že žiadosť o stanovisko k pozemku, ktorý 
žiada, uvádza aj pozemky mestskej časti, bude uhradená 50% iný výnos z prevodu a 
z tohto dôvodu využíva ten čl. 8 a žiada o stanovisko. Čiže to v tej žiadosti bolo 
uvedené. Pán primátor o tej informácií priamo v tej žiadosti informoval. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, 

aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu. Ďakujem pani doktorka za materiál. 
 
p. Tomášková: Ďakujem pekne. Takže: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

návrhu na schválenie prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti –ďalej v znení tak, 
ako na začiatok predniesol pán starosta, máte to pred sebou v materiáloch, schvaľuje 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a) odsek. písm. e) 
zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991. Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov, prevod vlastníckeho práva pozemkov podľa tabuľky 
jednotlivých parciel registra C KN v katastrálnom území Ružinov a ďalej v texte, tak 
ako máte pred sebou uvedené v materiáli. Nebudem to celé čítať. Pán starosta, 
prosím dajte hlasovať o uznesení. 

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

sa na hlasovanie. Osobitný zreteľ, pred hlasovaním prezentácia. Prezentácia ...pani 
poslankyňa Fondrková, vás vidím ...aj pán poslanec Jusko, vás vidím ...  pán 
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zástupca Gajdoš tak isto je tu. Čiže prezentovaných 23 poslancov... 24 prepáčte. 
Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 
Hlasovanie:  Za predaj hlasovalo 24 prítomných poslancov, čiže 100 %. Veľmi pekne vám 

ďakujem. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k bodu číslo 9 sme 
schválili. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, pani doktorka. 

 hlasovanie č. 14. 
           za: 24, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
            - uzn. č. 321/XVIII/2016 
 
 
 
Bod č. 10 
Podpora mestskej časti Bratislava - Ružinov iniciatíve na vyhlásenie Národného parku 

Podunajsko 
 
p. Pekár, starosta MČ: A pokračujeme bodom číslo 10. To je ten doplňujúci bod. Dovoľte, 

aby som ešte predtým privítal predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána 
Pavla Freša.  

 
p. Frešo, predseda BSK: Dobrý deň, dobrý deň. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Názov tohto materiálu je Podpora mestskej časti Bratislava-

Ružinov v iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Podunajsko. Poprosím pani 
poslankyňu Štasselovú, aby uviedla materiál. Potom sa prihlásil pán predseda Frešo.  

 
p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja teda, prvú opravu, chcem tak je to správne, ako prečítal 

pán starosta. Tam naozaj... sa nám prekryli, že týka sa to aj mestskej časti Ružinov, 
čo sa týka územia Ružinov, je podporujúcou organizáciou. A chcela by som ešte 
ospravedlniť takéto rýchle predloženie, keďže pán Frešo sa chystá s tým materiálom 
na ...na vládu a tá podpora je významná. Čím viac mestských častí, čím viac 
subjektov podporí vznik Národného parku Podunajsko, o čo sa vlastne snažia ľudia 
už 30 rokov, chodíme sa bicyklovať na rakúsku stranu do parku a tuná na našej 
strane si rúbeme stromy. Takže ja prosím tiež v mene všetkých iniciátorov o podporu 
a dávam slovo pánovi Frešovi.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pána predsedu, áno, nech sa páči 

k mikrofónu.  
 
p. Frešo, predseda BSK: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážené 

poslankyne, poslanci. Ten predmetný materiál o ktorý chcem veľmi pekne poprosiť 
o podporu, vznikol ako odpoveď na situáciu, ktorá sa už ťahá vyše tridsať rokov. 
Veľmi jednoduché zhrnutie, aby sme naozaj neoberali o čas, ale považujem to za 
dôležité, aby to aj tu v Ružinove zaznelo. Vlastne niekde v polovici 80 – tych rokov  
aktivisti a ochrankári vtedy prišli s iniciatívou „Bratislava nahlas“ . Ja si to  ako 
vtedajší teenager dobre pamätám. A bolo to vlastne reakciou na tú šedivú Bratislavu, 
v ktorej sme vlastne fungovali. Bola to reakcia na to, že boli regulované brehy, ľudia 
sa báli čo bude s Gabčíkovom a nikdy neboli poriadne informovaní. Skrátka bol tu 
strach, že sa zabetónuje úplne všetko. A pamätám si dobre, ako sme o tom 
debatovali, že tie lužné lesy sú vlastne hotový poklad a mal by sa chrániť. Vtedajší 
protagonisti, ako bol Maňo Huba, pán Budaj, koniec koncov Jaro Šíbl ale aj  Peter 
Tatár, proste  -  ale aj ďalší, ako , mali tú odvahu a urobili veľmi peknú takúto 
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aktivitu a snažili sa v rámci vtedajšieho disentu pretlačiť takéto - by som to povedal - 
zárodky , akože,  ochranárstva aj do širšej mainstreamovej spoločnosti. 
Mimochodom bol to základ toho, čo potom vlastne ... na  čo sa naviazala Nežná 
revolúcia a všetky tie občianske hnutia po nej. To, čo sa ale udialo je, že tridsať 
rokov prešlo a vlastne sa ten stav nezmenil. Ochrana nie je  vlastne  tak veľká ako by 
sa zaslúžila. A v Rakúsku to už ochránené majú, ako národný park, u nás to vždy 
uviazlo práve preto, že vždy vznikol taký nejaký falošný boj, alebo také falošné 
rozdelenie, kde sa hovorilo, že keď to budeme veľmi chrániť, tak odtiaľ potom 
vytlačíme ľudí. A práve kvôli v mene tohto, ako keby boja proti ochranárstvu, alebo 
boja proste za ľudí to vždy  nakoniec niekde zastalo. Teraz máme, vďaka ľuďom, 
ktorí sú aktívni v tomto, vďaka ochranárom a samozrejme aj vďaka tým debatám, 
ktoré sme na župe mali, ideálnu šancu, aby sme urobili hrubú čiaru za celou touto 
históriou a priniesli jeden veľmi zrozumiteľný konsenzus. Ja si dovolím potom aj 
popísať, na ktorých dvoch pilieroch by ten konsenzus mal stáť. Máme ideálnu šancu, 
lebo potom, čo sme spolu s ochranármi, ale aj ďalšími subjektmi - máte tam tie 
podporné listy v materiáli uvedené, v tom župnom, to znamená aj Akadémie vied aj 
Univerzita Komenského tejto myšlienke dali podporu; ale aj ďalší, sme si povedali, 
vlastne v debate so Štátnou ochranou prírody, že by to išlo. Ale - teraz bude to 
významné „ale“, ale zároveň treba urobiť do tej idei, implementovať jednu základnú 
vec, ktorá ... je vlastne v rozpore s tými tézami, ktoré doteraz boli. A ja to teda 
popíšem...To prvé, čo treba implementovať - po vzore Rakúska - je, že aby národný 
park bol viac pre ľudí. Inými slovami, aby sme tam dostali viacej ľudí. Takže prvou 
tézou, ktorú chceme, aby tam bola na záver urobená je, že musíme keď to zoberiem 
z hľadiska župy  , viac ľudí cez víkendy, viac ľudí cez poobedia dostať do toho 
územia toho budúceho národného parku. A to druhé je samozrejme ochrana toho, čo 
tam dnes máme. To znamená chrániť,  ale zároveň urobiť to atraktívnym pre ľudí. 
Možno sa to niekomu zdá ako úplná samozrejmosť, keď vidíte rakúske národné 
parky, alebo národné parky inde po svete, hej?, ja neviem,  príklad na Novom 
Zélande, že naozaj tam priťahujú ľudí, aby tam ťažili z turistického ruchu. Ale 
nebolo to tak 30 rokov, alebo nikdy sa to nepostavilo do takejto by som povedal, 
konsenzuálnej, symbiotickej roviny, ktorá je  inde vo svete – v modernom svete, a  
dokonca v  takej turistické veľmoci, ako sú naši susedia, samozrejmá. To je ambícia 
Bratislavskej župy, prečo do toho ideme. Tomu zodpovedajú aj naše vlastné 
materiály, ktoré hovoria, že chceme na tom pracovať, ale chceme zároveň pracovať 
aj na pozíciách, ktoré hovoria o rozvoji cestovného ruchu a chceme do toho zahrnúť 
všetkých relevantných hráčov. To je dôvod prečo sa uchádzam o podporu 
samosprávy. Ja myslím, že nemusíme vysvetľovať, za našej éry, prečo, tzn. na 
spoluprácu so samosprávou, ale vieme, že ak to tentokrát má byť úspešný krok, tak 
musí ten konsenzus byť čo najširší. Preto aj ten materiál, preto ďakujem, že ho tu 
môžeme dnes obhájiť, že môžeme o ňom diskutovať a nie je to vlastne koniec, nie je 
to nejaká deklarácia, je to proces, ktorý bude u nás ďalej pokračovať. Poviem to na 
našom prípade. A ja vás veľmi pekne poprosím, aby nápady , ktoré budú v Ružinove 
podobné, aby ste potom cez svoje vedenie adresovali Bratislavskej župe. 
Samozrejme, aj my na župe máme rozvojové plány v cestovnom ruchu, ktoré narazili 
na ochranu prírody. Nie je to žiadnym tajomstvom. A naozaj sme aj pri debatách, 
keď sme pripravovali samotné župný materiál, tak sme debatovali so Štátnu 
ochranou prírody, že prečo niekde ide  proste implementovať aj cestovný ruch 
a niekde to naráža, vyslovene - až by som to povedal na anomálie. A povedali sme 
im to otvorene, že ak chceme mať v budúcnosti národný park, tak sa nemôžeme 
baviť o tom, že niekde nejaká drevená trojnožka, ako rozhľadňa, že môže nejakým 
zásadným spôsobom ohroziť ochranu prírody. Jednoducho budeme žiadať, aby tieto 
veci boli vopred, pri tej tvorbe národného parku, zohľadnené. My jednoducho 
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musíme trvať na oboch prioritách, že to musí byť pre ľudí. Samozrejme, že to je 
veľmi príťažlivé povedať si, že je to prvý, asi jediný nížinný park, ktorý bude na 
Slovensku, tzn. všetky ostatné sú v horách.  Ale na druhej strane, nemôžeme to 
urobiť, tak že povieme, že chceme to pre ľudí, ale zároveň to zostane v rovine 
deklarácií. To znamená, pôjdeme stratégiu po stratégii a samozrejme k tomu 
pozývame aj vás, lebo vy máte takisto svoje vlastné stratégie a povieme si, kde to už 
dnes  naráža. Prečo to môžeme urobiť? Môžeme to urobiť preto, ten uvažovaný 
priestor národného parku už dnes je v rôznych stupňoch ochrany. To znamená už 
dnes vieme, čo tam trebárs-  kde sú trecie plochy a môžeme ich v rámci tvorby tohto 
veľkého konsenzu osloviť. To je aj dôvod, pre ktorý sme si vlastne dali termín do 
februára, kedy chceme ten pozičný dokument, v spolupráci s vami všetkými, 
spracovať.  Inými slovami povedať, čo sú naše priority a čo by sme chceli, aby sa 
tam uplatnilo. Nie až bude národný park, ale pred tým, ako bude. Aby bolo každému 
zrejmé, že jednoducho bude to pre ľudí otvorené, a že je to vlastne dané ako do toho 
DNA toho národného parku. Aby to nemohol odtiaľ nikto vybrať. Nie kvôli tomu, že 
by som si myslel, že by niekto mal zlý úmysel, ale jednoducho príliš dlho sa to 
spomínalo  vlastne také,  ako zápas človeka proti prírode. Je to nemoderné a chceme 
za touto érou urobiť hrubú čiaru. Ja si uvedomujem, že v mnohých  prípadoch to 
bolo dezinterpretované - a dokonca si myslím, že v mnohých prípadoch za tým bol 
veľmi aj zlý, možno miestami nejaký developerský alebo iný záujem. Len fakt sme 
spoločnosť, ktorá keď sa má posunúť dopredu, má pár kilometrov za svojou hranicou 
jasný vzor, tak si myslím, že ten krok by sme mali urobiť. Takže toľkoto na úvod. 
Tie mechanizmy, ktoré k tomu budú, že ... kde sa budú dať tie návrhy podávať, kto  
bude všetko v pracovných skupinách, tie normálne predstavíme, odvolám sa pritom 
na všetky možné úspešné rokovania, ktoré máme aj s touto mestskou časťou. Ja 
neviem - od dotačného mechanizmu, až po opravu ciest, čo úspešne spolu robíme. 
Inými slovami, je zaručené, že tie vaše pripomienky sa tu ocitnú. Dve slová k tomu, 
že prečo dnes, prečo to nebolo v komisiách? Je to vlastne prvotný impulz, za ktorým 
budú nasledovať ďalšie kroky. Ja som pani poslankyni Štasselovej hovoril, že my 
máme trochu limit, lebo ja odlietam do Bruselu, chcel som to osobne predniesť. 
A zároveň chceme aj voči ministerstvu, štátnej ochrane prírody demonštrovať, že 
zbierame tú aktívnu podporu, inými slovami, že ten konsenzus naozaj bude široký. 
Nech jednoucho berú tie rokovania vážne. A ak majú nejaké vnútorné byrokratické 
prekážky, čo sa nedá vylúčiť, lebo ináč by to už 30 rokov nestálo, že nech sa 
pripravia, že ich budú musieť v dohľadnej dobe... v dohľadnej dobe vyriešiť, lebo 
takto silná spoločná vôľa v území  sa ignorovať nedá. Takže zatiaľ ďakujem. Sme 
pripravení na otázky odpovedať a veľmi pekne vás poprosím k tejto téme ... 
o podporu.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prvý sa hlási ... 

faktickou poznámkou, pán poslanec Jusko.  
 
p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja mám jedinú poznámku, je to iniciatíva, tak ako to tu 

bolo prezentované, ale chýba mi tam niečo zásadné , pretože to je zásadný 
dokument, ktorý ovplyvní život a činnosť ľudí na tomto území. Dopady - a vôbec tu 
je dôvodová správa a chýba mi tam nejaká dopadová štúdia. Veď predsa to nie je len 
ochrana zelene, prírody, ale ako ste hovorili vy, aj keď tam niekto niečo bude chcieť 
postaviť, napríklad, ja neviem rozhľadňu... vežu, nejakú rozhľadňu atď. asi to bude 
komplikovanejšie, ako keď to nie je park. Čiže mne tam chýba taký plný rozsah 
toho, že aký to bude mať dopadové štúdie na oblasť? Čojaviem - podnikateľskú, 
životného prostredia a vôbec občanov bývajúcich v tejto oblasti? Ďakujem.  
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p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Drozd.  
 
p. Drozd: Ďakujem pekne. Ja som tiež týmto chcel začať, pán Jusko ma predbehol faktickou 

poznámkou, ale toto je tak závažný dokument, že podľa mňa si za zaslúži oveľa 
väčšiu pozornosť. Podporujem myšlienku; páči sa mi tá myšlienka vytvoriť Národný 
park Podunajsko. Ale práve takáto dobrá myšlienka si zaslúži oveľa viacej 
pozornosti. A pán župan to spomenul, presne bola obídená komisia, bola obídená 
miestna rada. Ja si myslím, že toto si zaslúži, aby to bolo v komisii, aby sme si to 
prebrali na odbornej úrovni. Nechápem tiež, prečo toto na zastupiteľstve ide na stôl 
a predkladá to pani poslankyňa, keď starosta je takisto poslancom BSK. Bratislavský 
samosprávny kraj sídli v našej mestskej časti, v Ružinove, ja si myslím, že župan a 
starosta si môžu povedať, že toto ideme robiť dať - mestská časť Ružinov by 
pripravila materiál, dala ho do  komisií. Nechápem prečo takýto závažný dokument, 
takáto dobrá myšlienka ide takýmto rýchlym chvatom na stoly, kde potom sa robia aj 
také chyby, že vlastne aj názov materiálu je Bratislava-Petržalka. To už všetko 
svedčí o nejakej takej rýchlej práci, ktorá nechcem aby skončila ako „práca chvatná, 
málo platná“. Čiže, podporujem túto myšlienku, som za to, ale dajme tomu naozaj 
určitý rámec, ktorý si to zaslúži. Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Faktickou môžem, podľa rokovacieho 

poriadku, aj keď neodovzdám vedenie. Takže dve veci. Som za to  -ale- ale- ale. To 
bolo aj predchádzajúci materiál. Som za to –ale- ale- ale. Stopercentné hlasovanie, 
veľmi pekne vám ďakujem. Druhá vec, pán poslanec, nemáš naštudovaný rokovací 
poriadok. Pán župan, aj pani poslankyňa vysvetlili, prečo je tento materiál dodaný 
dodatočne do rokovania zastupiteľstva. Keď ste schvaľovali rokovací poriadok tak, 
ste... nehovorím, že... zobrali ste mi kompetenciu, ale ja nemôžem dopĺňať materiál 
do zastupiteľstva. Preto pani poslankyňa Štasselová. Faktickou pán poslanec Drozd.  

 
p. Drozd: Ďakujem. To nebola otázka na vás, to bola otázka na pani Štasselovú. Prečo to 

poslanec predkladá? Ja si myslím, že vy dvaja – župan a starosta, ste natoľko blízki 
v tejto časti, že tieto veci môžete realizovať cez úrady, nie cez poslancov. A to, že 
som povedal, že tu myšlienkou podporujem, ale mám k tomu výhrady... Ja môžem 
mať výhrady a ja mám právo mať výhrady, pán starosta! Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pani poslankyňa Štasselová.  
 
p. Štasselová: Pán Drozd, ja som sa od začiatku tej iniciatívy, ktorá vznikla v následnosti na   

výrub stromov na Sihoti, zúčastňovala aj ako aktívny občan a takisto som 
predkladala ten materiál aj na zastupiteľstve v Bratislave. Takže možno preto, len pre 
vysvetlenie.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Guldan.  
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja by som sa, ak dovolíte, rád spýtal pána 

župana, prečo pojem Podunajsko, ktorým sa má označiť táto oblasť, prečo takýto 
pojem zasahuje aj oblasť Nitrianska? To je predsa prírodne aj kultúrne úplne odlišná 
oblasť. Pojem Podunajsko, pán župan, je pojem známy z umelecko-historickej 
literatúry, pokiaľ mi pamäť siaha, zo začiatku 60. rokov. A označoval sa ním 
geograficko-kultúrny pojem a zároveň bolo to...Podunajsko bolo  označenie kvality 
umelecko-historického prejavu krajiny okolo Dunaja, medzi Viedňou a možno... 
možno Trnavou. To bola kvalita ...naozaj architektúry v 14., 15. storočí. Ja som 
nebol na podujatí, ktoré bolo teraz vo štvrtok, pretože som bol na inej konferencii, 
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v Brne, o pamiatkach; ja nemám problém podporiť aj tento váš zámer, pretože ide 
o podporu. Vy nejdete nič vyhlasovať, pretože to nie je ani vo vašej kompetencii. Ide 
o to, aby sa tento zámer podporil. Ja ho podporím, ale by som vás rád poprosil, pán 
župan, keďže župa, čo si... čo si pamätám, organizuje a vydáva slušné zborníky k 
témam umelecko-historickým, aby ste k pojmu – aj tejto geograficko- ... nielen teda 
oblasti, nielen teda prírodnej, ale aj umelecko-historickej oblasti, urobili... urobili 
ešte vo vašom funkčnom období, konferenciu, aby sme si vyjasnili, čo ten pojem 
„Podunajsko“, aj z hľadiska... aj z hľadiska prírody, aj z hľadiska pamiatok, bude 
obsahovať. Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. ...Nasleduje pán poslanec Drozd.  
 
p. Drozd: Ďakujem. Ešte by som sa k tomu vyjadril. Ja som si prečítal aj dôvodovú správu, 

aj priloženú dokumentáciu. Ako povedal kolega Patrik Guldan, je to iniciatíva. Ale 
aj keď je to iniciatíva, ja si myslím, že práve medzi týmito priloženými nejakými 
sprievodným správami a nejakými stanoviskami, by práve malo byť stanovisko tých 
orgánov, ktoré... ktoré nakoniec vyhlasujú národný park. Aspoň predbežné 
stanovisko. Že či vôbec... a aké predstavy má ten schvaľovací orgán, ktorý to bude 
nakoniec schvaľovať. Je fajn, že tu je stanovisko Slovenskej akadémie vied, že tu je 
Univerzita Komenského v Bratislave, hlavné mesto, správa Národného parku Podyjí 
- Znojmo, ale pre mňa sú dôležité aj tie organizácie a tie štátne správy, ktoré to 
nakoniec to budú schvaľovať. Beriem to ako iniciatívu, podporím tú iniciatívu, ale 
tieto výhrady, ktoré tu hovorím, by sa mali doplniť. Myslím si, že aj tie komisie, 
ktoré sú zriadené na mestskej časti a na meste,  by nemali byť obchádzané, lebo 
práve tie komisie sú na to určené aby tiež dali určité svoje stanovisko a majú oveľa 
viacej času na to, aby si tam prizvali aj odborníkov, aby to predebatovali a aby vedeli 
poradiť tomuto zastupiteľstvu. Preto sú to odborné komisie, ktoré sú zriadené pre 
zastupiteľstvo. Čiže my teraz z komisie územného plánovania, životného prostredia 
v podstate nemáme toto zastupiteľstvo žiadne  odporúčanie, lebo to tam nebolo. 
Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán zástupca Gajdoš. 
 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja v podstate len toľko, že mne to v podstate, 

tak ako bolo zdôrazňované, je to iniciatíva. A v podstate mám pocit, ako keby sa nás 
prišli spýtať - chlapci a dievčatá, chcete to? A my, keď to podporíme, tak potom, 
podľa môjho názoru, všetky tieto kroky aj tak budú musieť byť urobené. A podľa 
mňa, tá odborná diskusia ešte bude ďaleko silnejšia. Takže ja, môj postoj, veľmi 
aktívne podporím, som za. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickú pán poslanec Drozd. Ale je to na faktickú pána 

zástupcu, takto nemôže byť, podľa rokovacieho poriadku. Ale v rokovacom poriadku 
faktická na faktickú nemôže byť...Tak, nech sa páči. Odpovedáš na... 

 
p. Drozd: ...Áno...zástupca mal faktickú na môj diskusný príspevok, tak ja mám právo 

reagovať naňho...Pán Gajdoš, áno, súhlasím s vami, ale práve to, čo aj poslanec 
Jusko tu spomínal, tie nejaké odborné veci tu mohli byť spomenuté. Keby to tu bolo 
dlhšie. Aby sa nestalo to, že potom poviete, „no , ale ja som nevedel, že národný 
park ... takéto a takéto obmedzenia robí pre ľudí?“ Čiže, vyjasníme si to, čo to 
znamená , mať národný park. A potom s kľudným svedomím tí poslanci za to 
zahlasujú. Ale keď nevedia, tak potom povedia - no keby som to ja vedel vtedy, tak 
sa zachovám nejako inak. Ďakujem.  
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Barancová. Ale... teraz 

neviem, na koho? Lebo nemôžeš na zástupcu, ani na pána poslanca Drozda. Potom 
riadnym... Pani poslankyňa Tomáškova  

 
p. Tomášková: Ďakujem. Ja som sa zúčastnila minulý týždeň 2. ročníka konferencie 

Dunajský fond, kde pán Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
tento projekt predstavil. Aj jeho kolega Martin Hatala veľmi dopodrobna predstavil. 
Mne sa ten projekt páči, len súhlasím s mojimi kolegami v tom, že ten materiál, ako 
som si stihla prečítať, tá dôvodová správa naozaj predložená na naše zastupiteľstvo 
narýchlo. Samozrejme, súhlasím s podporou iniciatívy, ale keď som si tak letmo 
prezrela ten materiál, tam sa píše, že vyhlásenie Národného parku Podunajsko sa 
dotýka nasledovných katastrálnych území - a sú vymenované; je tam aj Ružinov. Ja 
si myslím, že my ako mestská časť máme vstúpiť a mali by sme tu ...teda podporiť 
iniciatívu, nemám s tým žiaden  problém.  Ale, po b.) mali by sme sa prihlásiť 
v prvom rade k spolupráci na tom na tvorbe tohto ... tohto projektu. A... lebo  v tom 
2. bode, čo pani kolegyňa navrhuje je, že vlastne zaväzujeme starostu podporiť 
vyhlásenie národného parku. A tuná trošku narážam a pokračujem to, čo ste 
kolegovia hovorili, že my vlastne nevieme, čo ideme podporiť, keď tu podobu toho 
materiálu ešte definitívne nepoznáme. Tzn., že ja nemám - po 1.)-  žiaden problém 
podporiť... prihlásiť sa k tej iniciatíve, lebo s ňou všetci súhlasíme. Ale vlastne 
podporiť vyhlásenie môžeme, podľa môjho názoru, v momente, keď budeme vedieť 
ten rozsah toho, čo to bude. Takže ja teraz nechcem robiť nejaký konflikt, alebo 
niečo také, tak len možno navrhujem preformulovať,... mohla by sa pani kolegyňa 
s tým stotožniť, aby sme nemuseli kvôli takejto veci dávať, že sa vlastne v tom bode 
B.) - poveruje starostu mestskej časti - nie informovať o podpore, ale skôr prihlásiť 
sa k spolupráci na tvorbe materiálu, ktorý bude viesť k vyhláseniu... k vyhláseniu. 
Lebo naozaj, my tu máme niečo , čo my vlastne zaviažeme starostu, že má vlastne na 
ministerstve podporiť, ale nevieme vlastne čo. Takže neviem... nechám na zváženie. 
Ale nemá to žiaden vplyv na to, že samozrejme ja tu výzvu vítam, alebo tú iniciatívu 
vítam a po vzore Viedne, kde sa musím tiež dotknúť, tiež je taký veľký národný 
park, dotýka sa dokonca mestských časti Viedne a neznamená, že to tam nejak 
obmedzuje život Viedenčanov, v nejakých... v nejakom živote. Ale my zatiaľ 
nevieme o čom sa presne bavíme. Ten projekt si zaslúži, naozaj, aby ho zamestnanci 
župy, v danom rozpracovanom štádiu, chodili predstavovať a spolupracovať so 
všetkými tými dotknutými mestskými časťami. A tie mestské časti majú byť 
spolupracovníkom na tvorbe toho materiálu. Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Guldan,  
 
p. Guldan: Myslím, že sa tu  dejú  veci, ktoré ... na ktoré ešte ani župan nemá oprávnenie. 

Bolo síce povedané, že župan vyhlasovať národný park nebude; to bude konanie 
o vyhlásení národného parku, ktoré bude robiť minimálne ústredný orgán alebo 
orgán štátnej správy na úseku Štátnej ochrany prírody. Keď bude akýkoľvek 
dotknutý, dotknuté katastrálne územie, obec, bude sa k tomu zo zákona mať 
možnosť vyjadriť. Takže vôbec nie je potrebná obava, alebo nie je namieste obava, 
takto sa k tomuto materiálu stavať. Toto je materiál, ktorý niečo iniciuje, hľadá 
podporu v intelektuálnom prostredí, v prostredí poslancov, alebo teda zástupcov, 
ktorých sa toto územie ... teda...kde sa to územie Podunajska má  vyskytovať. Ja som 
za to, aby ste podporili tento materiál. Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou, pani poslankyňa Barancová.  
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p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, nedali ste mi slovo, že nemôžem 

reagovať. Neviem, asi to bude treba trošku vysvetliť, že prečo s tou faktickou 
poznámkou...? Preto pani Tomáškova ma, samozrejme, v tomto predbehla, pretože 
som si prečítala uznesenie, ktoré hovorí o    - informovať o podpore. A ja som 
rozmýšľala, či ... aká bude tá podpora? Aktívna,   pasívna? Keď aktívna, tak treba to 
nejakým spôsobom konkretizovať. Ale určite toto je niečo, čo je mimoriadne 
dôležité. Sú tu mimoriadne vzácne myšlienky. Mimoriadne... mimoriadne vzácna 
oblasť. To znamená, že ja všetko podporím, čo sa má chrániť. A tu treba chrániť 
zachovanie posledných zvyškov rôznych biotopov, druhov, živočíchov, územia a 
myslím si, že to treba aby sme spoločne na tom participovali. Ďakujem pekne.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová.  
 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Priznám sa , že ušlo mi, čo navrhovala pani 

Tomášková. Pani poslankyňa Tomáškova, akú zmenu uznesenia. Ja keď prečítam 
môj návrh zmeny uznesenia, potom mi prosím potvrďte, či je to podobné alebo nie. 
Tiež navrhujem, aby sme predložené ... predložený návrh uznesenia v bode B.) 
zmenili takto, že: - zastupiteľstvo poveruje starostu mestskej časti Ružinov 
spolupracovať s Bratislavským samosprávnym krajom v procese vyhlasovania. Hej? 
Je jasné, že BSK nevyhlasuje. Ale ten proces vyhlasovania a prípravy na 
vyhlasovaní... Čiže, môže to byť takto, pani Tomáškova? Dobre, ja to za chvíľu 
dopíšem. Chcela som ešte povedať, že samozrejme, že vítame aj tú iniciatívu, ktorú 
navrhol pán poslanec Guldan...alebo  ďalší, že bude dobre, keď ... je  to taká vážna 
vec, ktorá sa naozaj pripravuje tridsať rokov, alebo koľko, od čias Bratislavy Nahlas 
... ten Národný park Podunajsko. A kebyže už sa k tomu blížime, možno, tak by bolo 
dobré znovu informovať verejnosť, lebo v tých časoch sme boli informovaní tí, čo 
sme sa dostali k výtlačkom Bratislavy Nahlas; ja aj ako členka mestského výboru  
SZOPK . Ale, je dobré urobiť konferenciu a možno objasniť to aj ostatným. A preto, 
ja ako  spolupredkladateľ, spolu  Luciou Štasselovou sa ospravedlňujem, že to prišlo 
tak, že to nešlo ani do komisií, ale... ale ak by sme len súhlasili s tým, s tým 
zámerom a potom neskôr, v komisii, keď budú podrobnejšie veci známe, znovu 
prerokovali, tak ja si myslím, že tento postup by ste mohli akceptovať. Takže 
ďakujem vám veľmi pekne za podporu.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Guldan.  
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Budem reagovať na to, čo hovorila kolegyňa 

Šimončičová. Nemyslím si, že je správne navrhovať do uznesenia niečo, čo je 
zákonnou povinnosťou dotknutých orgánov a obecnej správy. Povinnosťou bude, tak 
Frešovou, tak starostovou, aby prejavil minimálne súčinnosť v procese vyhlasovania. 
Takže keď to teraz iniciuje, alebo ide podporovať, tak hádam nebudeme mu teraz, 
uznesením, našim prikazovať, aby... aby prejavil nejakú súčinnosť. Ja by som 
navrhol, milá Katarína, aby si to nepodávala. Ale – urob, ako uznáš za vhodné.   

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán zástupca Pener. / No ... len treba sa prihlásiť.../ 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: No, už mi beží čas. Ďakujem za slovo, pán starosta, 

kolegyne, kolegovia, nejaké príklady, ktoré teraz uvediem, sú len také ilustračné, sú 
to také čriepky zo života našej mestskej časti, iných mestských častí. Ale fakt, aspoň 
pre ilustráciu. Mávame tu v Ružinove rok čo rok problém s jednou  technopárty, na 
hrane chránenej krajinnej oblasti, to je až za Slovnaftom ,tak my to tu nepočujeme, 
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ale sťažnosti chodia z Petržalky, z Maďarska atď. vieme, čo vedia spôsobiť hausbóty 
na dunajských ramenách na petržalskej strane, oni sami o sebe neškodia, ale život, 
ich prevádzka,  život v nich má niekedy až devastačný dopad na okolie. Stavebníci,  
rôzni,  si určite brúsia zuby na tie krásne zákutia lužných lesov – no jak by sa tam 
dobre pobývalo. To sú čriepky, hovorím, ale keď to zlejeme dokopy, tu sme teraz 
naozaj pri unikátnej príležitosti dať tomu územiu nejaký stupeň... nie my, 
samozrejme, ale aby dostalo to územie nejaký stupeň ochrany, pri zachovaní... pri 
zachovaní možnosti pre obyvateľov navštevovať tú oblasť, relaxovať tam, rekreovať. 
Chápem tie argumenty, ktoré tu zaznievajú, že to malo byť v komisii atď. , ale 
naozaj, nepremárnime takúto príležitosť. To by sme si potom ďalších 30 rokov 
naozaj len vytýkali. Ďakujem pekne.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Šimončičová.  
 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja som len chcela na adresu poznámky 

Patrika Guldana povedať, že nie je to nezákonné, čo som navrhla. Možno to vyplýva 
zo zákona, ale je dobré, keď vyhlasujeme podporu, tak aj súhlasíme s tým, aby sme 
...aby sme boli toho súčasťou. Ďakujem, takže podávam ten návrh zmeny uznesenia.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie, poprosím pána predsedu 

samosprávneho kraja. On chcel reagovať už medzitým, ale žiaľ rokovací poriadok to 
nedovoľuje. Takže, nech sa páči, teraz je priestor mu... áno tam je mikrofón, aby 
...Nech sa páči.  

 
p. Frešo, predseda BSK: Ďakujem veľmi pekne za všetky tie pripomienky. Ja skúsim na ne 

odpovedať tak, aby som na každú jednu odpovedal. Prvé, čo hovorila Táňa 
Tomáškova. Tu treba naozaj pochopiť, že celé to uchádzanie sa - je o ten prvotný 
moment, kedy sa povie, že niečo takéhoto v skutočnosti chceme. Lebo jedna vec je, 
že si to tu povieme, a za to ďakujem, že som tu počul tie kladné hlasy -  a jedna vec 
je, že za to zdvihneme ruku. Dôvod, prečo je to aj takto formalizované, je úplne 
jednoduchý. Lebo keby sme dali len to, čo ľudia povedia tak je to vyhlásené takmer 
pred tridsiatimi rokmi. Jednoducho, ľudia to chceli. Ja si to pamätám. Dokonca  si 
ani neviem spomenúť na obdobie, kedy by väčšina bola proti. Nepamätám si také 
obdobie. Boli vlažnejší, možno boli  ... akože ... viac chceli, ale keby sme to dnes 
možnože rozdali  niekde  na ulici, tak furt to budú ľudia chcieť. To znamená,  je to 
vlastne istým spôsobom akt, že  podporujeme. Ak napíšeme v tomto stave, že 
podporujeme - ja som neni právnik, ale dosť dobré rozumiem tomu, čo je napísané. 
Znamená, že podporujeme iniciatívu na to, aby vznikol. Lebo nemôžeme podporiť 
niečo, čo ešte nemá kontúry, proste , spôsobom takým , že není tam proste ... Jasné, 
všetky tie pripomienky,  ktoré tam potom od Slava  Drozda a od ďalších zazneli.  
Inými  slovami my hovoríme, že odštartujme ten proces. Ja som ho tu pomerne 
pomerne podrobne popisoval. Chýbal tam jeden údaj, lebo viacerí ste na to narážali, 
že teda čo tie dotknuté orgány? To hovoril Slavo Drozd. Slavo! Robili sme to so 
Štátnou ochranou prírody. Mňa by, samozrejme, ani v päte nenapadlo, však  si so 
mnou robil na župe, aby som niečo podobného vôbec sem nosil, alebo dokonca na 
župu, aby som tých kľúčových hráčov, pokiaľ môžem, neoslovil. Neni to síce v tejto 
dôvodovej správe, je to napísané v župnej  dôvodovej správe,  oni .... sa k tomu  
nejak hlásia. Dokonca hovoria, že čakajú na to, akú iniciatívu vyvinieme my a potom 
po svojej línií budú svoju robiť, ale ja som považoval za  ... Ako, toto je ako...  holý 
fakt, to je normálne, že overiteľné a oni boli dokonca pri tvorbe tých našich 
dokumentov. A mnohé sme z nich sme čerpali aj také, ktoré máme ako keby 
zdieľané. Ja som ale za veľmi dôležitý fakt ale považoval povedať ...potreboval 
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povedať tu, na tejto pôde, že pôjdeme tou cestou, ktorá vlastne umožní to využiť, nie 
ako turistickú, ale ako fungujúcu... fungujúcu... fungujúci priestor  pre ..??.. a  
inšpirácie  Rakúskom, viacerí ste to spomenuli; aj Táňa to hovorila, že vlastne  je to 
proste niečo, čo je normálne, tak chceme k tomu dôjsť. Prečo tam neboli ,že - 
dopadové štúdie a takéto všetky veci, ktoré s tým súvisia. Preto sme ešte stále 
nezadefinovali to, čo je tá naša vlastná pozícia. Ja som preto hovoril,  že ideme ju 
definovať za župu a k tej spolupráci z ostatných prizývame. Tzn. že naozaj na tej 
župe budú rôzne typy, spôsoby, ako tam doniesť svoje vlastné požiadavky. To nie sú 
nejaké požiadavky zo vzduchu, to sú vaše dlhodobé stratégie, ktoré tu máte určite 
schválené a o ktorých ste  opakovane rozprávali, rovnako ako my, máme tieto 
stratégie schválené a pomerne dobre vieme, čo v meste alebo  vlastne v župe chceme 
dosiahnuť. Debata na Dunajskom fonde, bola, mimochodom, veľmi dobrá, pán 
Guldan. Ako, ja som tam musel zastúpiť, zhodou okolností, dvoch ďalších županov, 
Trnavského a Nitrianského. Nie že by tam neposlali svojich náhradníkov, ale predsa 
len to malo inú úroveň. A to je možno trochu taká odpoveď aj na to, prečo 
Podunajsko. Ako - ja nie som na to odborník; aj ste ma zneistili, popravde poviem, 
zavolali tam nitrianskeho a trnavského z úplne jednoduchého dôvodu, lebo tá rieka 
tade tečie ,hej? Tak sme tam normálne sedeli. Takže debatu na tú tému ja len uvítam. 
Ja len uvítam, keď si to proste vyjasníme. Ale myslím, že sa to týka jednej aj druhej 
župy, v budúcnosti, Ale ja nemám ambíciu, proste, obhajovať,  to, že ako to bude 
pokračovať až po Maďarsko, lebo si myslím, že tej roboty vo vlastnej župe máme až 
- až dosť. Ak tam bude možnosť, tak ja veľmi rád... neviem, či to bude forma 
konferencie, ale - dajme si tú debatu. Tam budete prizývaní.  Samozrejme, netreba, 
teraz hovorím za seba, mne špeciálne ukladať tomu, že ako máme spolupracovať 
s mestskými časťami, lebo som s tým začal, lebo bez toho to neviem urobiť. A máme 
kopec spoločných projektov. A neviem to urobiť jednak  pretože mám vo zvyku tú 
spoluprácu so samosprávou. Šak to je samozrejmosť. A jednak špeciálne v tomto 
prípade si myslím, že keď to neurobíme v úzkej spolupráci, tak sa to nestane. Inými 
slovami, sa niekde nájde nejaký byrokrat, ktorý to zase niekde  stopí, skončí sa to 
nejakou nezmyselnou –kvázi- odbornou debatou niekde na boku. Čiže môj záujem 
bude do toho pritiahnuť, čo najviac týchto názorov. A ak ich dokážete generovať aj z 
úrovne tohto zastupiteľstva, tak neskutočne pomôžete celej veci. Samozrejme, že sa 
vás to týka, šak tu máte kopec vecí, ktoré pod to spadajú. Ale som presvedčený, že 
by to bolo treba podporiť. To, že či si tam dáte ďalšie, ako aditívne uznesenia, či 
aktívne podporovať, alebo proste ...akým spôsobom sa k tomu vyjadriť, skutočne,  
myslím si, že pán Guldan má pravdu , že tam je zákonný proces, ktorý bude k tomu 
nasledovať, ale ja by som sa uchádzal, aby ste aj vy pochopili, keďže drvivá väčšina 
hlasov, alebo skoro všetky hlasy boli za, aby ste pochopili, že to nie je len o tých 
formálnych postupoch. Ale je to v skutočnosti o tom, že na tej idey robiť. A znova 
opakujem, ani ja, ani župa nemá dostatočný výklad na to, aby sme  to urobili sami. Ja 
si myslím, že dokonca ani celá samospráva to nemá, že bez aktivistov a ochranárov 
sa to nedá urobiť; jednoducho, bez silnej verejnej podpory sa to nedá urobiť. Ale 
veľmi by som si vytýkal, keby sme sa nepokúsili - a to si myslím, že je v našich 
silách, túto jednotnú líniu dosiahnuť aj na základe toho dokumentu, o ktorom sa dnes 
bavíme. Pre nás je to možno pár hodín času roboty na tom, ale v skutočnosti len tak 
to môžeme dosiahnuť túto veľkú vec, aby sme sa nemuseli nie o 30, ale ani o 3 roky 
hanbiť zato, čo spolu robíme. Sorry, ak som na niečo zabudol, na niekoho, snažil 
som sa ...koľko ... koľko som vedel.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem.  Reakcie? Pani poslankyňa Šimončičová. 
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p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda Frešo, ďakujem pekne, že ste 
povedali, že nestačí... nestačia tí poslanci, ktorých sme my volili do Bratislavského 
samosprávneho kraja za Ružinov a Podunajské Biskupice; neviem  - osem, či  koľko 
je ich tam? Ja hovorím, že my tých poslancov volíme na to, aby nás zastupovali a nie 
zastupovali všetko, okrem Bratislavy; lebo tak sa to väčšinou deje, zo 45 poslancov 
máme 31 alebo koľkých za Bratislavu, ale väčšinou tu sa rozhodujú o tom ... o mimo 
bratislavských veciach. Takže som rada, že ...nás požiadali aj o to, aby sme 
spolupracovali v tomto prípade Podunajska, nielen poslanci za Ružinov a 
Podunajské Biskupice ale aj samotná mestská časť Ružinov. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: S ďalšou faktickou pán poslanec Drozd.  
 
p. Drozd: Pán predseda, ďakujem za tieto slová. Moje také tie výhrady k tej formálnej 

stránke boli vzhľadom iba na to, aby mestská časť Ružinov nebola opomínaná. 
Proste, ďakujem, že ste to potvrdili. Áno, možno niekedy je to formálny proces, cez 
komisie atď. atď. ale nám naozaj v prvom rade ide o to, aby sme boli do tejto 
iniciatívy, keď ju máme aj podporiť, aby sme boli vtiahnutí a aby sme mali k nej aj 
čo povedať. Lebo myslím, že Ružinov s povodím Dunaja úzko... úzko súvisí, aj 
vzhľadom na prístavy, aj vzhľadom na tie lužné lesy, ktoré... ktoré sú tu. Ďakujem za 
vysvetlenie.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Adamec. 
 
p. Adamec: Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak som to správne pochopil, tak toto je vlastne 

začiatok diskusie o Národnom parku Podunajsko. Mnohé procesy nás ešte čakajú. 
Čiže ja nechcem zdržovať, iba chcem nahlas povedať, že síce ako liptovský rodák, 
ale celoživotný bratislavský lokálpatriot veľmi, veľmi podporujem tento projekt 
Národného parku Podunajsko. Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a končím diskusiu. Poprosím ...Áno jasné 

nech sa páči... 
 
p. Frešo, predseda BSK: Ďakujem pekne za pripomienky. Ja myslím si, že sme v tomto 

veľmi blízko k tomu a dalo by sa povedať zajedno. Pani poslankyňa Šimončičová, ja 
si nemôžem jednu vec odpustiť, hej? Stredné školy máme gro v Bratislavskom kraji, 
takisto to čo máme platíme v rámci DSS a v rámci ďalších vecí, ale ak mi dáte tú 
šancu, tak ja sem prídem a ukážem najmenej dve veci - aby ste o nich vedeli. Lebo 
o jednej, si myslím, že by ste mali počuť, kde gro smeruje do Bratislavy mesta, ako 
do metropole, hej? To je dotačný mechanizmus a druhá je cesty, ktoré tu dotujeme 
v rámci Bratislavy. Možno sa o tom vie menej, tak ja to opravím, lebo si myslím, že 
tam sme došli tak isto k slušnému konsenzu so všetkými  17 mestskými časťami. 
A ak mi dáte tú šancu, Dušan,  a zoberiete ma sem, napriek vášmu novému 
rokovaciemu poriadku, proste, alebo vďaka nemu, tak veľmi rád si to tu 
odprezentujem, v rámci krátkej prezentácie kde ukážeme, aj čo sa týka financií aj čo 
sa týka rozhodovania, kde to gro v skutočnosti leží. Lebo ja nechcem, aby tu vznikla 
nejaká pochybnosť, že hlavné mesto aký má vzťah k župe. Ja viem odkiaľ máme 
väčšinu poslancov a dokonca viem aké politiky na území tohto mesta naozaj robíme. 
Možno to zaniká v všetkých tých vertikálach a tomu, že k tomu že prebieha chaos 
na... iných inštitúcií, ale v skutočnosti si to viem obhájiť; a bol by som rád, keby bolo 
zrejmé, že sú tu veci, ktoré tu fungujú a fungujú dlhodobo, možno bez takého 
hlasného ...  hlasného búchania. Ďakujem pekne. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby 
predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu.  

 
p. Tomášková: Ďakujem. Takže najprv budeme hlasovať za návrh na zmenu uznesenia, 

ktorý podala pani kolegyňa Šimončičová a znie takto: Zmena uznesenia v bode B) - 
Miestne zastupiteľstvo poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov 
spolupracovať s Bratislavským samosprávnym krajom v procese vyhlasovania 
Národného parku Podunajsko. Pán starosta, prosím o tomto návrhu zmeny uznesenia 
dajte hlasovať.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nech sa páči pán 

poslanec. 
 
p. Guldan: Ja by som poprosil, keby si predkladateľka tohto návrhu osvojila, ako bod B.) 

toto, čo tu premietla do tohto pôvodného návrhu uznesenia. Nech sa to dá 
dohromady. Lebo to nie sú rozporné veci. .. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ale toto už nie je pripomienka k návrhu uznesenia. To je doplnenie 

uznesenia. Čiže, už sme v hlasovaní, podľa rokovacieho poriadku už nemôžeš 
doplniť uznesenie.  Takže, pripravme sa na hlasovanie, tak ako bolo prečítané. Nech 
sa páči ešte raz, pani predsedníčka. 

 
p. Tomášková: Ale opýtajme sa pani Šimončičovej teraz, ako to myslela, Lebo ...znenie... 

to ...znie to takto:“ Zmena uznesenia v bode B.)“ . To znamená, že ten pôvodný text 
je celý preč a celý text nahrádza sa týmto. Aby bolo jasné, áno?  

 
p. Pekár, starosta MČ: ... tak to je nové unesenie... 
 
p. Tomášková: Áno.  ... no iba ten bod B.) ...sa mení. Zmena uznesenia iba v bode B.)  
 
p. Pekár, starosta MČ: Čiže najskôr hlasujeme o tomto a potom budeme hlasovať 

o uznesení ako celku. Keď prejde.  ...Nie, nie , netreba ... to by bola zmätočné... 
 
p. Tomášková: Takže pani Šimončičová dáva návrh na zmenu uznesenia len v bode B.). 

Bod A.) ponechá ... chce nechať ponechaný. Ona len ten text z bodu B.) chce 
zmeniť. Takto to je to prednesené. Lebo ona tu píše – „zmena uznesenia v bode B.)“.  
Konkrétne v bode B.) . Takže nech sa páči, pán starosta, dajte hlasovať.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.  
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, štyria sa zdržali. Táto zmena 

časti uznesenia bola schválená. Nech sa páči pani predsedníčka. 
 hlasovanie č. 15. 
           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 0 
            - návrh bol prijatý 
 
p. Tomášková: Ďakujem. Teraz vám prečítam celé znenie návrhu uznesenia aj s tou 

zmenou, ktorú sme pred chvíľočkou, aby to bolo jasné  schválili . Takže celý návrh 
uznesenia bude znieť , k tomuto bodu, k bodu číslo 10 : Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Ružinov - po A) podporuje iniciatívu Bratislavského 
samosprávneho kraja na vyhlásenie Národného parku Podunajsko, po B) poveruje 
starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov spolupracovať s Bratislavským 
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samosprávnym krajom v procese vyhlasovania Národného parku Podunajsko. Pán 
starosta, prosím dajte hlasovať.  

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

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 22... 22 poslancov, 1 bol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 10 sme schválili.  
 hlasovanie č. 16. 
           za: 22, proti: 1, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 
            - uzn. č. 322/XVIII/2016 
 
p. Pekár, starosta MČ: Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj pánovi ... predsedovi 

samosprávneho kraja, lebo asi sa ponáhľa... nechcem ho odtiaľto.. .Aha,  ešte raz 
veľmi pekne ďakujem, šťastný let... 

 
p. Frešo, predseda BSK: ...Nemusíš, už idem na letisko.  Ďakujem. 
 
 
Bod č. 10 
Vystúpenie občanov 
 
p. Pekár, starosta MČ: A tu zaznelo...tu zaznelo  prestávka, ale majme úctu ľuďom, ktorí 

tu čakali na 17. hodinu. Je 17.37 sú prihlásení dvaja, dve osoby pani Tarianiová 
a pán Herzeg. Dám hlasovať, aby mohli vystúpiť a po ich ...tomto bode by som 
vyhlásil 15 minútovú prestávku. Takže, ešte raz veľmi pekne ďakujem pán predseda 
a prejdeme k bodu vystúpenie občanov. Pripravme sa na hlasovanie, aby mohli 
vystúpiť v tomto poradí: pani Tarianiová a pán Herzeg. Hlasujeme.  

 hlasovanie č. 17. 
           za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 
            - vystúpenie občanov schválené 
 
Takže pani Tarianiová, nech sa páči. Tri minúty a pripraví sa pán Herzeg.   
 
p. Tarianiová, obyvateľka  MČ: Dobrý deň prajem. Počúvam tu vážne veci, ktoré teda v 

širšom rozsahu sa dotýkajú nielen Ružinovčanov. Ale ja ako občan aj obyvateľ 
Ružinova od 62 roku za posledné obdobie veľmi vnímam elementárnu anarchiu 
v bývaní  a v žití v našich domovoch. Ja tu mám viac otázok. Pretože za posledné 
obdobie ako keby neplatili žiadne pravidlá, čistota, poriadok a bezpečnosť - každý si 
vysvetľuje po svojom. Takže jedna z mojich otázok je: Môže občan svojvoľne 
upravovať verejnú zeleň a prípadne chemicky ju likvidovať? A napriek tomu, že 
zavolám mestskú políciu, zavolám štátnu políciu, štátna polícia ma odkáže na 
vlastníka, čiže zavolám na životné prostredie - nedeje sa nič. Dva roky niečo sa 
vysádza a systematicky sa ničí. Žalobca je, ale naďalej sa pácha to, čo by sa nemalo 
robiť. Okrem iného, tu už bolo spomenuté - Štrkovec, od Sabinovskej , Drieňovej, 
táto časť je prvá v tomto sídlisku, v týchto Štrkoveckých nových sídlisk, tam sa 
vlastne stal park, alebo teda zeleň cvičnou parketou pre psíčkarov. Jeden z trénerov 
psov tam býva bezprostredne a za posledné dva roky sa tam schádzajú dennodenne 
na výcvik psov . A teda stalo sa to korzom pre psov. Nestačia vrecúška, psy sú tam 
vlastne prevahou oproti ľuďom. A to čo je v trávniku, nechcem pomenovať. Ja sa 
pýtam, či je možné na verejnom pozemku prevádzkovať živnosť úplne slobodne? 
Toto je ďalšia z mojich otázok. A tiež na margo o tých stálych rekonštrukcií 
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a prestavieb v bytoch. Ja tu mám jeden oznam, ktorý , keď si  chcete prečítať, tak sa 
asi na ňom pobavíte. Niekto rekonštruuje byt od apríla minulého roku, napíše oznam 
vždy, že „rekonštruujeme od 19. 9.  - ad absurdum - buďte trpezliví“. Takže piatok - 
sviatok od 5. do večernej hodine 22. môže vŕtať, môže sekať, môže búrať...on má 
....Čiže tri otázky... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán Herzeg.  
 
p. Herzeg, obyvateľ  MČ: Ďakujem. Vážený pán starosta, vážené panie poslankyne, 

poslanci milí spoluobčania. Ja mám dve veci, ktoré chcem nadhodiť a požiadať vás 
o súčinnosť; či už pána starostu, prednostu, ale teda aj poslancov, ktorí budú 
hlasovať o rozpočte. Jedná sa o dve oblasti, ktoré vnímame všetci ako problémové, 
resp. mali by sa zlepšiť do budúceho roka a myslím, že v rozpočte je správne miesto 
ich posilniť. Jedna vec sa týka územného plánovania. Sú to stále témy územných 
plánov zón. Viete, že máme rozpracovaných prakticky 10 možno 14, 4 či koľko 
stoja, ďalšie by bolo treba, ale teda nekoná sa, lebo ľudské kapacity na odbore 
územného plánovania a podobne ... A často počujeme, že – no , to žneme ovocie 
toho, že sa tu roky nič nerobilo. Ale riešením nie je neriešiť to ďalej. Lebo budeme  
žať ovocie toho, že aj teraz sme nekonali, možno tak ako sme mohli. Preto chcem 
vyzvať, my sme na komisiu územného plánovania dali návrh, aby... aby k nám na 
rokovanie prišli návrhy ako zefektívniť a zrýchliť, posilniť činnosť odboru, aby to 
obstarávanie sa dalo zrýchliť. Pravdepodobne pôjde o posilnenie personálne. Ale 
myslíme si, že je ...že je tá správna chvíľa, aby sme pohli s týmito územným plánmi 
zón; ak treba rozbehli aj ďalšie, ktoré sú nevyhnutné. Máme tam rozdiskutovaných 
dosť tých územných plánov. Aby sme ešte nezväčšovali ten deficit, ale znížili ho. 
Prostriedky na to by sa mali nájsť v rozpočte, o ktorom budete hlasovať o pár 
mesiacov. A myslím si, že časť peňazí môže byť aj účelovo viazaná napr. zo zisku 
predaja pozemkov pod diaľnicu a pod obchvat a pod R7 . Čiže to je posilnenie na 
úseku územného plánovania, aby sme mali zaregulované tie zóny tak, ako... ako sme 
už mali mať. Druhá vec sa týka životného prostredia a starostlivosti o zeleň, obzvlášť 
školské areály. My máme uznesenie v komisii už pred rokom. Tento rok znova sme 
ho tam dávali - posilniť odbor životného prostredia. Preto sa otáčam na pána starostu 
a prednostu, lebo nový pracovník na tom odbore stále nie je. Je to cítiť ten deficit. 
Nie ... sú tam dvaja ľudia, ktorí robia štátnu správu, čiže výrubové konanie atď, čiže 
úradnícke papierovanie. Ale človek do terénu, ktorý by naozaj riešil, konzultoval 
povedzme aj ten stav stromov v školských areáloch, ale teda aj na inej verejnej zeleni 
v správe našej mestskej časti, ten človek do terénu tu vôbec nie je. Je to cítiť. Je to 
nevyhnutné. Bol už sľúbený, beží výberové konanie, už naozaj stačí len to 
rozhodnutie a ísť do toho. Čiže apelujem na vás a možno teda aj priamo na 
poslancov nájsť na životné prostredie v rozpočte viac peňazí. My sme dali návrh na 
navýšenie rozpočtu na sanáciu toho urgentného stavu v školách, ale teda aj na iných 
miestach, na základe paspartizácie, na budúci rok myslím, že 250.000 EUR. Tak bol 
by som rád, keby tieto dve oblasti ste mali tak na zreteli a podporili ich a pán starosta 
s prednostom, personálne posilnili zodpovedajúce odbory. Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto nereaguje. Končím bod Vystúpenie 

obyvateľov. 15 minútová prestávka. 18:00 aby sme sa držali toho času.  
 
 
 
 
 



53 
 

Bod č. 11 
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 393/XXX/2009 zo dňa 

14.10.2009 
 
p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni, pokračujeme v rokovaní. Pokračujeme bodom číslo 

10 - Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva číslo 393/XXX/2009 zo 
dňa 14. 10. 2009. Poprosím pána zástupcu Penera, aby uviedol materiál. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené dámy, vážení 

pani, predkladáme návrh na zrušenie uznesenia ...uznesenia miestneho zastupiteľstva 
z roku 2009. Hneď poviem tú hlavnú pointu. Ide o uznesenie... uznesenie, ktoré bolo, 
ktoré bolo prijaté nad rámec zákona. Týmto uznesením boli schválené zásady pre 
vydávanie "povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta". Trošku 
krkolomný názov. Vlastne už sedemročná prax pri vydávaní týchto povolení 
priniesla nejaké nové poznatky, ukázala sa potreba zmien, odstránenia niektorých 
ťažko fungujúcich mechanizmov atď. atď. Ten nový dokument bol vypracovaný a 
bol aj predmetom rokovania komisií, v priebehu jari, tohto roku. Až pri príprave 
materiálu sme museli skonštatovať to, čo už som vlastne prezradil, že uznesenie 
prijaté nad rámec zákona. Situácie je taká, že sa prideľovanie vyhradeného 
parkovania upravuje jednak zákon o pozemných komunikáciách, cestný zákon a tiež, 
že mestskej časti prináleží tá príslušnosť ... povoľovať vyhradené parkovanie zo 
Štatútu hlavného mesta. Avšak v žiadnom ustanovení cestného zákona neexistuje 
splnomocňovacie ustanovenie, ktorým by zastupiteľstvá mohli schvaľovať takýto 
dokument, vlastne ako keby v podobe všeobecne záväzného nariadenia. Ide skrátka o 
normotvornú činnosť, ktorá je v tomto prípade vyhradená len starostovi. Aby 
nedošlo k nejakému nedorozumeniu, zdôrazním, že ten nový materiál, tie nové 
zásady parkovania, ktoré aj prebehli na jar komisiami, neprinášajú žiadnu nejakú 
závažnú zmenu filozofie. Ide tam vyslovene o odstránenie procedurálnych, 
technických, záležitostí, tak, aby sme uľahčili aj život obyvateľom aj plynulosť 
spracúvavania tejto agendy. A ... ďalší postup máme nastavený tak, že po schválení 
tohto ...predkladaného uznesenia , na zrušenie toho uznesenia z 2009,  po podpise 
pánom starostom, pán starosta podpíše aj nový návrh zásad pre vyhradené 
parkovanie -  aby som skrátil ten názov. Takže ešte raz v krátkosti zopakujem, to 
uznesenie 7 rokov platné, bolo prijaté nad rámec zákona. Budúci zásady neprinášajú 
žiadne radikálne zmeny, ide o odstránenie technických, procedurálnych, nedostatkov 
alebo skúseností z v uplynulých rokov. A vlastne aj ten nový návrh zásad, to  nové 
parkovanie bolo predmetom rokovania komisií z ktorých sa nám zišli pripomienky, 
ktorými sme sa zaoberali, mnohé aj akceptovali. Toľko, verím, že stačilo. Ďakujem 
za slovo. 

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

Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej 
komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 12. Ospravedlňujem sa, ja som 
uviedol, že pokračujeme bodom číslo 10, ale je to bod číslo 11. Tak. 

 
 p. Tomášková: Takže: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ruší uznesenie 

číslo 393/XXX/2009 zo dňa 14. 10. 2009. Termín: ihneď. 
 
 p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme 

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
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Hlasovanie :  Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti,  3 sa zdržali. Uznesenie k bodu 
číslo 11 sme schválili. 

 hlasovanie č. 18. 
           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 4 
            - uzn. č. 323/XVIII/2016 
 
 
Bod č. 12 
Návrh na nájom časti pozemku registra „E" KN prac. č. 704/1 kat. úz. Ružinov za 

účelom vybudovania jednoduchého detského ihriska pre Občianske Združenie 
Vincentínum so sídlom Bachova 4, 821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 30795851, 
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 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Prejdeme k bodu číslo 12 -  Návrh na nájom časti pozemku 

registra „E" parcela číslo 704/1 katastrálne územie Ružinov za účelom vybudovania 
jednoduchého detského ihriska pre Občianske Združenie Vincentínum so sídlom 
Bachova 4, 821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 30795851, 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. Poprosím pána prednostu, aby 
uviedol materiál. 

 
p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Vážené panie... poslankyne, páni poslanci, pán starosta, 

zástupcovia, pán kontrolór, prítomní kolegovia. Miestne zastupiteľstvo schválilo v 
rámci grantov projekt Urobme deťom ihrisko. Občianske združenie žiada a chce 
vybudovať z grantu jednoduché detské ihrisko na ploche 340 m², preto, aby mohli 
ohlásiť drobnú stavbu, aby im stavebný úrad vydal toto povolenie, tak je nutné, aby 
mali nejaký vzťah k tomu pozemku. Teda je tu návrh, aby sa ... z dôvodu osobitného 
zreteľa občianskemu združeniu v tomto areáli prenajal tento pozemok a aby týmto 
spôsobom mohli zavŕšiť ten grant a aby to stíhali v čo najkratšej dobe, do konca 
roka. 

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

Nikto sa nehlási do diskusie, končím diskusiu, poprosím ... poprosím predsedu 
finančnej komisie...  Hlásiš sa, že? Poprosím trochu rýchlejšie. Pán poslanec 
Vojtašovič, nech sa páči. 

 
p. Vojtašovič: Ďakujem pekne.  Ja sa len chcel opýtať, nie je mi úplne jasné, že v čom 

spočíva tento dôvod hodný osobitného zreteľa? Že či ten dôvod spočíva v tom, že 
subjekt dostal grant  a potrebuje ho realizovať? Alebo v tom, že ide o stavbu 
detského ihriska? Lebo nie je to tu presne tak konkretizované... Pýtam sa, lebo aby 
sme vedeli v budúcnosti takto rovnako postupovať vo všetkých obdobných 
prípadoch. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán prednosta, nech sa páči.  
 
p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Nie je to kvôli tomu, že dostali grant, ale je to jediné územie, 

je to oplotené územie, je to v areáli školy, je to určené pre  školy, je to v tom území 
tej spojenej školy a z tohto dôvodu sme to takýmto spôsobom... takýmto spôsobom 
navrhli. Ale ...pán kontrolór ešte... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán kontrolór a potom pani poslankyňa Štasselová. 
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p. Furin, miestny kontrolór: Ten dôvod je  hlavne ten, že ináč by sme na ten pozemok 

museli vyhlásiť verejnú súťaž. Jediný spôsob, ako to dať im konkrétnym, je ten 
osobitný zreteľ. Nie je dôležité, čo na tom budú robiť, ale to jediný spôsob, ako to 
dať tým konkrétnym.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Štasselová. 
 
p. Štasselová: Ďakujem pekne. My sme tento projekt mali aj v grantovej komisie, ale je to 

taký exemplárny príklad, kam sme sa dostali, napriek tomu, že som si myslela, keď  
som ... začala robiť v grantovej komisii, že posunieme ten ....ten proces niekam 
ďalej, tak je toto exemplárny príklad, že sme sa dostali do akejsi ... možno do 
akéhosi stavu, kde sme veľmi nechceli byť. Ale nie na vine len nové VZN  a 
grantová komisia, ale aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý začal kontrolovať vlastne  
všetky granty, všetky vyúčtovania a vlastne začal kontrolovať aj prílohy k 
žiadostiam o realizáciu akejkoľvek malej, či už stavby objektu, neviem čo. Čiže my 
sme týmto začali zaoberať na grantovej komisii a sme hovorili, že na najbližšej 
grantové komisii urobíme prezentáciu a verejný workshop, kde budeme .. - 
samozrejme, sa na to veľmi dobre chceme pripraviť a chceme žiadateľov upozorniť 
na to, že keď ... keď budú chcieť robiť takéto veľké realizácie, ktoré vyžadujú 
množstvo príloh z pohľadu Najvyššieho kontrolného úradu, tak je to ...môže to byť 
problém. Dostávajú sa aj oni sami, žiadatelia, do ... akejsi pasce, že bez tých financií 
to neurobia, ale financie nedostanú bez toho, aby nemali všetky potvrdenia - možné 
aj nemožné.  Takže je toto téma, o ktorej môžeme hovoriť. A tento príklad je len 
takým esenciálnym príkladom toho, akým problémom čelíme.  

 
p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Drozd a potom dám slovo pani doktorke 

Kučerovej, ktorá pripravovala materiál. Nech sa páči. 
 
p. Drozd:  Ďakujem. Ja si myslím, že toto je tiež príklad toho, ako nepostupovať pri grantov 

... grantovom ... nejakom poskytovaní grantu. Lebo najskôr  požiadajú o grant a 
potom si vybavujú veci. Čiže opačne by to malo byť. Najskôr prezentovať pozemok, 
prezentovať projekt, získať vzťah k pozemku a potom požiadať o grant. Čiže, už aj 
to poskytnutie grantu bolo také nejaké pofidérne, podľa mňa. Lebo ... a v tomto .... 
najvyšší kontrolný orgán má pravdu, lebo v podstate ...všetky tieto stanoviska 
potrebujete. A na základe toho môžete  potom dostať grant. Nemôžete ho dostať na 
niečo, čo nemáte vo svojom ... vo svojej kompetencii. Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Tak ... teda prepáčte, vy čo sa hlásite s 

faktickou ... aby pani doktorka to nejako uviedla na správnu mieru. Tak ešte jej slovo 
a potom pokračuje v diskusii faktickými. Nech sa páči, pani doktorka. 

 
p. Kučerová, MÚ MČ: Čiže, ten pozemok sa nachádza v oplotenom areáli v  Spojenej 

školy svätého Vincenta de Paul, Bachova 4. Ide o školský areál dvoch budov, 
oplotených, ktoré sú vo vlastníctve Slovenská republika, Ministerstvo vnútra. Škola 
ich má v nájme. Toto občianske združenie vlastne sídli v tej škole a funkcia daného 
územia je v súvislosti so školou a s využitím na školské účely. Čiže aj ten účel je 
presne daný, že ide ... pozemok sa prenajíma za účelom vybudovania a 
prevádzkovanie jednoduchého detského ihriska, ktoré bude slúžiť na trávenie 
voľného času žiakov školy. Tento oplotený areál na to slúži, aj teraz. Čiže tam, tam 
by asi nepripadalo do úvahy verejná obchodná súťaž.  
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Faktickou pán poslanec Turlík. 
 
p. Turlík: Ďakujem pekne. Pán Drozd není v komisii, takže ... grantovej,  tak nevie tie 

podrobnosti. V minulosti nebolo potrebné takéto... a tí  žiadatelia o grant museli 
predkladať množstvo potvrdení a povolení.  Až tá prax tohto roka, v podstate tohto 
grantového kola ukázal práve tieto požiadavky na ... na tých žiadateľov. Takže oni 
dobrej viere predložili žiadosť o dotáciu alebo žiadosť o grant. Jedná sa o malé 
detské ihrisko, kde ... to Vincentínum  dáva väčšinu... dáva myslím 10.000 EUR a 
potom od mestskej časti si žiada 5.000 EUR grant.  A mne sa to zdá byť za hlavu 
pritiahnuté, že ... ešte budú musieť odvádzať mestskej časti nájom. Áno? Doteraz 
tam nič také nebolo.  A v podstate, ozaj, Vincentínu ide o to, aby sa tie detičky tam 
mohli v rámci družiny,  alebo aj v rámci možno nejakých školských aktivít to 
využívať, to  detské ihrisko. Takže to je všetko. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďalšou faktickou pani poslankyňa Štasselová.  
 
p. Štasselová: Chcem len na margo pána Drozda reagovať, že - áno,  existujú presne tieto 

prístupy, ktoré proste doslova pri každom pohybe musia kopírovať nejaké množstvo 
zákonov. Ale existuje aj iný prístup, ten sa uplatňuje, samozrejme, viac v 
neziskovom sektore, ako vo verejnom, kde sa hovorí ??graz-rus?? , čiže ... možno 
keby sme znížili vrchnú hranicou toho, tých grantov a rozdávali len po 500 EUR, tak 
by sme nemuseli vyžadovať rôzne prílohy atď. Čiže toto je naozaj filozofická 
diskusia.  A súhlasím aj s vami, ale môže existovať aj iný prístup. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pani poslankyňa Barancová. 
 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcela zareagovať na pána poslanca 

Drozda. Určite nevie, aké sú nadstavenia tých procesuálnych vzťahov, ktoré sú tu. 
Existuje teda smernica, smernica v ktorej sa uvádzajú kompetencie miestneho úradu 
a kompetencie grantovej komisie. A samozrejme, že grantová komisia, teda my 
poslanci, dostávame iba obsahový návrh žiadosti. Tzn. že my neprichádzame do 
styku s prílohami alebo s tým, čo má byť súčasťou tej žiadosti. Hovorím to preto, 
aby nevznikol... nevznikli taký nejaký... nejaké pochybností práve o práci grantovej 
komisie. Ale túto sú jasné kompetencie. Tzn. opäť opakujem, grantová komisia, 
poslanci dostali len obsahový rámec žiadosti. Tzn. že ... Nie, nie...  obsah ... ako 
žiadosť, ale bez príloh, ktoré sú povinné dať k žiadosti. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Tomášková.  
 
p. Tomášková: Ďakujem. Ja som bola minule volebné obdobie štyri roky členka grantovej 

komisie. A VZN-ko stále hovorí, že pokiaľ žiadateľ o grant ide realizovať svoj grant 
na pozemku, ku ktorému nemá vzťah, dáva si súhlas od vlastníka. To sme v 
minulosti tiež robili. Mestská časť napr. pri životnom prostredí udeľovala súhlasy.  
Takže v tomto prípade, si myslím, že ten grant vôbec nemal byť posudzovaný. Oni 
mali predložiť súhlas vlastníka. Je mi jasné, že mestská časť by pri potvďovaní 
súhlasu vlastníka, došla na to, že tento charakter umiestnenia ihriska už má charakter 
drobnej stavby a vlastne na začiatku by sa bolo vedelo, že tam je problém. Ale dobre. 
Vnímam ako určitý precedens. Jedna vec - mám ešte trošku pre problém0 s jednou 
vecou.  Súčasťou takýchto materiálov býva návrh tej nájomnej zmluvy. Možno zle 
pozerám, nemám ju. To znamená, nemám ju. Toto mi veľmi chýba v tom materiáli. 
Pretože ja idem hlasovať a nájme zmluvy, ale ja neviem na aké podmienky, na aké 
dlhé obdobie. Uvedomme si, že ideme ... -neviem, nenašla som to, pán prednosta, 
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možno zle pozerám - povedzte mi na aké dlhé obdobie by sa to tomu občianskemu 
združeniu prenajalo? A trošku mi vadí, prečo si ten  pozemok , keď už tak - 
neprenajala škola? Vadí mi tam ten prenájom tomu občianskemu združeniu. Pretože, 
ak dobre vieme, nie všetky pozemky máme vysporiadané a sme v  procese.  Možno - 
čo budeme riešiť o  5  , o 10 rokov?  Ja osobne nie som veľkým zástancom takéhoto 
riešenia. Je mi veľmi ľúto, lebo  ja tú školu poznám. Už v minulosti granty dostávala. 
To je veľmi aktívna, šikovná škola, ktorá naozaj tam má kopec aktivít a s tými deťmi 
pracuje perfektne. Ale obávam sa, že schválením tohto procesu, vytvoríme nejaký 
precedens k tomu, že - v podstate - máme dbať v 1. rade na to , aby sme posudzovali 
žiadosti, ktoré sú kompletné. Ja viem, že tejto škole chceme pomôcť, alebo tomu 
občianskemu združeniu, ale zvážme, že čo vlastne takýmto hlasovaním by sme 
potom spustili, aký proces? Takže ja osobne, veľmi nerada, ale dávam dopredu 
vedieť, že ja sa držím pri tomto hlasovaní. Nie  z dôvodu, že by som tým deťom to 
ihrisko nechcela dať, pretože ten areál je krásny; oni sa postupne snažia ho 
vylepšovať, ale tie procedurálne kroky neboli správne. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán prednosta. ... k nájmu ...a dĺžke nájmu 
 
p. Sygút, prednosta MÚ MČ:  Ja budem ... ja budem len reagovať, panie poslankyne, páni 

poslanci, tam v tom návrhu uznesenia všetko toto je napísané. Na akú dlhú dobu, za 
koľko, koľko predstavuje celkový ročný nájom. Ako tu pán poslanec spomenul, tak 
doteraz ste pri takýchto veciach  nikdy neurčovali nájom. ...Oni budú  - za to, že 
vlastne zveľadia náš majetok, ešte platiť 170 EUR nájom. Ja vám odpovedám . Je to 
tam, v návrhu uznesenia, pani poslankyňa.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Tomášková. 
 
p. Tomášková: Na prednostu. No, veď to je to absurdum. Nehnevajte sa na mňa, ako 

môžeme žiadať od dobročinnej akcie, aby nám platili nájom za prenajatý pozemok?  
To ... ja sa s tým nejak neviem zmieriť ... Buď to ihrisko im vybudujeme, aby tie deti 
... im to bude slúžiť, ale aby oni vybudovali, síce za  grantové peniaze, ihrisko, ale 
my sme im  prenajali ... Ten model ...  nezdá sa mi to! Neni to podľa mňa dobre 
zvolené. Neviem sa s tým ja nejak stotožniť. /Ten diskusný príspevok môžete potom 
zmazať. To ja som sa pomýlila./ Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Páni ... pani doktorka Kučerová. Nech sa páči, ešte odpovie. 
 
p. Kučerová, MÚ MČ:  Je navrhnuté 50 centov za meter štvorcový, v dôvodovej správe je, 

aj máte to priložené, že je to podľa rozhodnutia 33/2015 primátora. Čiže  aj hlavné 
mesto, na území mestskej časti, vo všetkých mestských častiach takýmto spôsobom 
postupuje, v prípade, že prenajíma pozemok hlavného mesta nepodnikateľskému 
subjektu na vybudovanie a užívanie detského ihriska. Na takýto účel.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne, pán starosta. Ja by som chcela hovoriť, všeobecnejšie - na 

tomto príklade. Je to pozemok registra E, kde nie je  založený list vlastníctva C-
čkový. Je nám zverený tento pozemok zverovacím protokolom z roku 91, čiže má, to 
už 26 rokov .... 25 rokov, ten zverovací protokol. A preto... všeobecne - jednak, že 
mesto ešte v roku 2016 má E-čkové parcely, kde nevie ... nevie si ich dostať  
normálne na C-čkové, aby bol založený LV. A po 2.) - tie zverovacie  protokoly sú 
tak staré, že ... že .... niekde už nemusia byť vôbec aktuálne. Ja by som vás chcela 
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poprosiť, pán starosta, keby ste mohli, keby ste mohli s ostatnými starostami ... lebo 
ja som už interpelovala primátora, aby toto urobil a aktualizoval zverovacie 
protokoly; lebo sú veľmi dôležité. Vidíte,  že sme  aj predávali na základe 
zverovacích protokolov,  sme predávali pred chvíľou pozemky,  máme zverovacie 
protokoly, ktoré fakt nie sú aktuálne. Tak keby ste mohli a vy ako Regionálne 
združenie starostov sa dohodnúť na tom, že požiadate primátora, aby to už okamžite 
urobili,  aktualizovali všetky zverovacie protokoly. Lebo jedná sa o  majetok, aj o to, 
aby sme vedeli, čo s tými pozemkami môžeme robiť a v akej hodnote sú. Tak ...a 
ďalšia vec je, potom, že aby mesto už konečne si dalo všetky tie E-čkové pozemky ... 
Lebo to je taký problém ...aj napr. keď máme náhradnú výsadbu umiestňovanú na 
nejakých pozemkoch, kde nie sú založené listy vlastníctva, C-čkové , tak magistrát 
musí hľadať , neviem, kde všade,  že či je vlastníkom alebo nie je, aby mohol dať 
súhlas s náhradnou výsadbou. Veľmi to komplikuje život. A hovorím, že v roku 
2016 mať  ešte takýto neporiadok, čo  sa týka evidencie vlastníctva, je veľmi ...ako 
... neakceptovateľné, určite , z našej strany, ako poslancov. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne. Nedá mi, musím sa k tomu vyjadriť. Treba pripomenúť, že ide 

o občianske združenie. A som presvedčený, že treba prejaviť istú mieru tolerancie, či 
empatie. Avšak nie nad rámec zákona.  Našťastie teda tu nejde o porušenie zákona. 
Ale zastávam názor, že ak by mala tvrdosť zákona - v úvodzovkách- "znemožniť" 
realizáciu takéhoto bohumilého projektu , nesporne pozitívneho,  treba od takejto... 
takejto tvrdosti zákona teda upustiť. To je môj názor. Navyše ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa, tak ako si to všimol pán poslanec Vojtašovič, možnože to nebolo 
v tom materiáli dostatočne zreteľne vyznačené, že prečo sa k tomu pristupuje. Ale 
pán kontrolór to jednoznačne vysvetlil. Som to pochopila, ako neekonóm. Takže ja s 
radosťou takýto projekt ...takýto materiál podporím.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Ďakujem.  Ja  nespochybňujem to, že detské ihrisko tam bude slúžiť deťom. Ale 

ide o nejaký precedens , a aj do budúcnosti ako budeme postupovať. Všetci poznáme 
Základnú školu na Drieňovej, kde je multifunkčné ihrisko. Tak isto, keď som bol 
starostom Ružinova, som  mal možnosť uchádzať sa o ... vlastne dotáciu na takéto 
mutlifunkčné ihrisko. Ale v 1. rade som musel preukázať vzťah k pozemku. A potom 
sme dostali výrazný príspevok na toto multifunkčné ihrisko. Čiže, aj keď je otázke 
grantov, ktoré poskytujeme, aj na naozaj dobre projekty, my musíme dbať aj na tú 
formálnu stránku. Nemôžeme najskôr rozdať granty a potom v podstate 
prispôsobovať tomu všetko ostatné. My musíme pozerať na to, či aj tá formálny 
stránka je dodržaná, aby ten grant v podstate mohol byť udelený. Čiže to je 
jednoznačné.  Čiže ja si myslím, že - neviem, v ako stave je teraz ten grant, či je 
odopretý alebo nie, čiže najskôr by si mali vyriešiť vzťah k pozemku a potom znovu 
požiadať o grant. Tak to bolo férové. Aj keď je  to na veľmi dobrú myšlienkou, ktorú 
podporujem.  Ale formálne stránky tiež musia byť dodržiavané. Lebo vytvoríme 
precedens a potom, podľa tohto budú postupovať aj druhí. Čo nechceme. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Lazík. 
 
p. Lazík: Ďakujem pekne. Podporujem túto myšlienku. Len pre vylúčenie pochybnosti a pre 

naše - ako- ubezpečenie, by som sa chcel opýtať na tú otázku, ktorá ešte nebola 
zodpovedaná ohľadne zverejnenia podľa zákona. Lebo prechovávam určité 
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pochybnosti, tak by som bol rád aby sme toto mali ujasnené. Pretože dnes to neviem 
nájsť na stránke, ani predvčerom, takže len pre istotu sa chcem opýtať, či to bolo 
OK? 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pani doktorka, nech sa páči. 
 
p. Kučerová, MÚ MČ : Ja som si to vytlačila z tej úradnej tabuli. A bolo zverejnené 2. 9. 

2016. Na našej úradnej tabuli. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Lazík.  
 
p. Lazik: Ale ... do 16.9 ... do 16.9. kedy to bolo zvesené....  
 
p. Kučerová, MÚ MČ : Áno ...áno - nie ešte to nie je zvesené.  
 
p. Lazik: No, na stránke už to je medzi archivovanými udalosťami.   
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Pán prednosta, nech sa páči. 
 
p. Sygút , prednosta MÚ MČ: Panie poslankyne, páni poslanci, ja keď som sem prišiel 

pred dvoma mesiacmi, tak som dostal na vybavenie si 12 grantov,  ktorých bolo viac 
či menej takých problematickych. Každý sme sa chceli  snažiť vyjsť v ústrety 
žiadateľom. Jeden alebo 2 sa nám nepodarilo úplne dotiahnuť. Tento materiál 
predkladám, teda sa s ním stotožňujem a chodia ... je to spojená školy, do ktorých 
chodia detí našich občanov, za ktorých dostávame podielové dane, ktorí v našej 
miestnej časti bývajú, majú svoje nehnuteľnosti, platia nám dane. Teda my v 
podstate podporujeme spätne našich občanov a naše deti a naše zariadenia. Oni ten 
projekt majú ďaleko vo väčšom rozsahu. Toto je len fakt tých 340 m², na ktorých 
chcú umiestniť v tom svojom veľkom projekte tie 4 preliezky, na ktoré potrebujú 
ohlasovaciu povinnosť. Takže je na vás , ako sa rozhodnete. Ďakujem. 

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

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
p. Tomášková: Takže ten návrh, ktorý znie : Návrh na nájom časti pozemku registra "E" 

katastra nehnuteľnosti p. č. 704/1, katastrálne územie Ružinov, za účelom 
vybudovania jednoduchého detského ihriska pre Občianske združenie Vincentínum 
so sídlom Bachová 4, 821 03 Bratislava - Ružinov, príslušné IČO,  podľa 
ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 
1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje: - nebudem čítať 
celé znenie, máte ho predložené v materiáli,  v nezmenenom znení, ako vám bolo 
predložené.  Pán starosta, dajte prosím hlasovať.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ešte pred hlasovaním, keďže je osobitný zreteľ, musí byť 

prezentácia, ale ešte predtým sa opýtam, či má niekto pripomienky k tomuto 
uzneseniu. Nikto. Prezentácia: prezentujme sa. Prezentovaných 21 poslancov ... 
prezentovaných 21 poslancov. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 
Hlasovanie: Za 13 poslancov, nikto nebol proti, 8 sa zdržalo. Uznesenie nebolo schválené.  

Ďakujem veľmi pekne.  
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 hlasovanie č. 19. 
           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 8, nehlasovalo: 0 
            - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
Bod č. 13 
Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy  
 
p. Pekár, starosta MČ :  Prejdeme k bodu číslo 13. Ďakujem vám pekne pani vedúca.  

Návrh na - po 1. na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy : Detské jasle - Banšelová ul. 4 v Bratislave, súp. č. II. 3988, na parcela 
číslo 17015/10, katastrálne  územie  Trnávka, zo správy Ružinovského domova 
seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 510 173.  Po 2.)  - 
na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby: 
Detské jasle - Haburská ul. 2 v Bratislave, súp. č. II. 85, na parcele číslo. 15284/11, 
kat. úz. Ružinov, zo správy Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 
14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 510 173. V krátkosti uvediem tento návrh, tento 
materiál. Tento návrh je predložený na základe uznesenia, ktoré bolo prijaté v 
predchádzajúcom období, namiesto na... na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, čiže odňali sme zo správy menovaných subjektov a v správe to 
bude mať mestská časť priamo pod Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-
Ružinov. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím 
diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia. 

 
p. Tomášková: Takže návrh v znení ako ho predniesol pán starosta: Miestne zastupiteľstvo, 

prerokovaní materiálu - schvaľuje : po 1.) odňatie správy nehnuteľného majetku 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, stavby - Detské jasle - Banšelová 
ul. 4 v Bratislave -  technické údaje máte pred sebou. A po 2. odňatie správy 
nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - stavby: 
Detské jasle - Haburská ul. 2  - tak isto popísané údaje. . Pán starosta, prosím,  dajte 
hlasovať.   

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 23 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 13 sme schválili. 
 hlasovanie č. 20. 
           za: 23, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
            - uzn. č. 324/XVIII/2016 
 
 
Bod č. 14 
Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

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

 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 14. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci 

ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona 
č. 357/2004 Zb. zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
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funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Zb. zákonov. Poprosím 
predsedu komisie pána poslanca Bajera, aby uviedol materiál. 

 
p. Bajer: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľte, predtým, než prečítam toto uznesenie, nejakú genézu udalosti, ktoré k tomu 
predchádzali a potom prejdem k samotnému, teda tomu uzneseniu. Dňa 21. 6. 2016 
na poslednom, predtým, než boli prázdniny, zasadnutí miestneho zastupiteľstva, bol 
podaný podnet na preskúmanie používania fotoaparátu poslancom, pánom 
Guldanom, zakúpeným Cultusom. Na základe toho bolo podané uznesenie číslo 
296/16/2016 zo dňa 21. 6. 2016, aby komisia na ochranu verejného záujmu - 
uvedený podnet pána poslanca Slobodu preskúmala. V materiáli, ktorý ste dostali, 
bolo vlastne aj prílohy, medzi ktorými bola aj zápisnica z komisie zo dňa 21. 8. 
2016, kedy bol pán poslanec Guldan a zástupca Cultusu pozvaný, aby uvedenú 
situáciu vyriešil. Na základe takých rozporuplných informácií, že či sa táto 
problematika týka našej komisie alebo komisie legislatívnej a mandátovej, sme sa 
zhodli na tom, že budeme viesť spoločnú komisiu, tzn., že budeme sedieť aj komisia 
na ochranu verejného záujmu a zároveň aj komisia legislatívna, kde vlastne 
jednoznačne určíme, či vlastne tento bod, alebo tento podnet patrí skôr na komisiu na 
ochranu verejného záujmu, resp. teda na moju kolegyňu, pani Šurinovú, ktorá teraz 
nie je prítomná, na tú komisiu legislatívnu. Výsledok stretnutia komisie na ochranu 
verejného záujmu bol ten, že bol podaný návrh na uznesenie, tzn., že bol porušený 
zákon na ochranu verejného záujmu, a tým pádom v podstate z komisie vznikol tento 
návrh uznesenia. Ja chápem, že niektorí ma už upozornili na to, že tamto 
odôvodnenie, že nie je také kóšer. Musím sa priznať, že to bolo všetko šité „horúcou 
ihlou“, bolo to tak narýchlo, ale dovoľte mi teda toto uznesenie prečítať. Návrh na...:  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov v konaní vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom na základe podnetu 
poslanca prijalo uznesenie číslo 296/16/2016 zo dňa 21. 6. 2016, ktorým žiada o 
vyjadrenie stanoviska komisie na ochranu verejného záujmu a komisie legislatívno-
právnej a kontroly vo veci preverenia užívania fotoaparátu vo vlastníctve spoločností 
Cultus Ružinov, bývalým predsedom komisie územného plánovania, pánom 
Guldanom. Po a) -  konštatuje, že pán poslanec Patrik Guldan poslanec Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov porušil čl. 4 ods. 2 Ústavného 
zákona č. 357 2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Zb. zákona tým, že podpísal 
zmluvu o bezplatnom užívaní veci číslo 2/2015 uzavretú medzi prenajímateľom 
Cultusu Ružinov, akciová spoločnosť a nájomcom, pánom doktorom Patrikom 
Guldanom zo dňa 15. 10. 2015. Po b) - berie na vedomie, že Patrik Guldan, poslanec 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov porušil čl. 4 ods. 2 
Ústavného zákona 357/2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545 2005 Zb. zákon. Aby som bol 
rýchlejší, ani tie zákony nebudem čítať, lebo - aby som sa neopakoval. Po c) - 
schvaľuje rozhodnutie podľa čl. 9 Ústavného zákona 357/ 2004... -pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona, ktoré je uvedené v prílohe k 
tomuto uzneseniu a oznamuje, po d) - že proti rozhodnutiu Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov o uložení pokuty môže pán doktor Patrik Guldan, 
poslanec miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podať návrh na 
jeho preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podľa čl. 10 ods. 3 Ústavného zákona č. 357. To znamená, že 
týka sa to teba, Patrik, že keď vlastne by tuná to uznesenie, že by bolo schválené, tak 
do pätnástich dní musíš podať v podstate podnet na ten Ústavný súd. Po e) poveruje 
predsedu komisie, teda Radovana Bajera, predsedu komisie na ochranu verejného 
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záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov podpísaním a doručením písomného rozhodnutia, 
ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu poslancom miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov a Ing. Dušanovi Pekárovi, Mgr. Dušanovi 
Pekárovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov. Prílohou tohto uznesenia je 
rozhodnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa čl. 9 
Ústavného zákona 357/2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona 545 2005. Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov v konaní vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom z vlastnej iniciatívy, na základe 
zistení komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov zo dňa 19. 1. 
2015, a.../ tu asi bude chyba nejaká, pardón,/ voči po..., asi dátum, ospravedlňujem 
sa, voči Patrikovi Guldanovi, bytom Dulovo námestie 7, poslancovi miestneho 
zastupiteľstva podľa čl. 9 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona, na svojom zasadnutí dňa 
27. 9. 2016 rozhodlo takto: Patrik Guldan, bytom Dulovo námestie, poslanec 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, porušil povinnosť 
ustanovujúcu v čl. 4 ods. 2 Ústavného zákona 357 2004 o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona 545 podľa čl. 9 ods. 10 
písm. e) Ústavného zákona 357 o ochrane verejného záujmu /...čo?...ďakujem../ 
bytom Dulovo námestie, poslancovi miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Ružinov ukladá pokutu vo výške dvanásťnásobku mesačného platu 
verejného funkcionára, to jest 6.188 EUR a 16 centov. Poslanec Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov je pokutu povinný uhradiť do 15 
dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodnenie je také, že dňa 
22. 8. 2016 na svojom zasadnutí komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Ružinov preverovala, či poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Ružinov neporušil povinnosť ustanovenú v článku 4 ods. 2 Ústavného zákona. Máte 
v prílohe zápisnicu. V prílohe som vám uviedol aj vyjadrenie kolegu Patrika 
Guldana, k tomuto, nejaké stanovisko. Je tam aj zmluva podpísaná medzi Patrikom 
Guldanom a Cultusom. To je asi tak všetko. Nebudem to čítať celé, máte všetky 
materiály v prílohe.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem ti, pán predseda komisie, za uvedenie tohto 

materiálu. Otváram diskusiu. Prvý prihlásený pán poslanec Sloboda, máš slovo.  
p. Sloboda: Ďakujem. V prvom rade by som chcel poprosiť pána predkladateľa, aby si 

osvojil autoremedúrou úpravu aj v časti a) aj v časti b) uznesenia, rovnako aj v tej ... 
v tom priloženom rozhodnutí - v časti rozhodlo takto a ten nasledujúci odstavec, 
takisto aj v odôvodnení autoremedúrou, konkrétne vždy tam, kde je uvedené, že 
porušil čl. 4 ods. 2 Ústavného zákona, tak skonkretizovať - porušil čl. 4. ods. 2 písm. 
c) bod 7. Hej? Aby bolo jasné, že čo konkrétne, o aké porušenia. Lebo to tam nie je 
špecifikované. A o tom sme sa práve bavili, tzn., že navrhujem, aby ste si toto 
osvojili a zároveň som aj predložil procedurálny návrh, aby zastupiteľstvo hlasovalo 
extra o bode a) a b), tzn. že o konštatovaní, že k porušeniu došlo, a c), d) a e) a to je 
riešenie práve toho rozhodnutia o sankcii. A áno -  a) plus b) a zároveň ďalšie druhé 
hlasovanie c), d) a e)...dohromady c), d) a e) spolu. 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Faktická, pán poslanec Jusko, idete reagovať 

na kolegu Slobodu? Áno, dobre, nech sa páči. 
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p. Jusko:  Chcem reagovať, pretože ja sa skôr stotožňujem s tým návrhom, ktorý bol v tej 
kompaktnej zostave a), b), c), d), ak sa nemýlim. Pretože ak niečo rozdelíme, 
neviem, či je to nejaký alibizmus, že konštatujeme niečo a potom  - ako keby... to 
druhé sa...si robíme alibi, že nebudeme za to hlasovať. Ja nehodnotím tvrdosť 
zákona. Podľa mňa on je dosť tvrdý, ten zákon,  to nebudem komentovať. Čiže ja 
navrhujem, aby to zostalo kompatibilné...vcelku, aby sme hlasovali a nie deleným 
spôsobom. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktická, pán poslanec Sloboda na kolegu, takže nech sa 

páči, áno. 
 
p. Sloboda: Áno, ja som to navrhol práve z toho dôvodu, že bohužiaľ ten zákon je natoľko 

tvrdý, že proste tam nie je možné inak určiť pokutu. Keby bolo, tak samozrejme tá 
pokuta by nebola možno v takej výške. Takže to je dôvod aj prečo som navrhol, aby 
sme hlasovali takto oddelene. 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dám slovo predkladateľovi, nech sa páči.   
 
p. Bajer: Ja chápem. Len problém je v tom, že ja chcem upozorniť na to, ako predseda 

komisie na ochranu verejného záujmu  - že je tu nebezpečný precedens, do budúcna. 
Aj do minulosti z toho dôvodu, že - ako sa teraz budú poslanci, ktorých sme 
potrestali, čo sme potrestali, keď porušili zákon o ochrane verejného záujmu tým, že 
nedodržali termín podania majetkového priznania a boli pokutovaní...? Čo v takomto 
prípade? Že či budeme aj do budúcna potom -  ako -  deliť tieto pokuty zvlášť a 
porušenie zákona zvlášť? Ja len na toto chcem upozorniť, aby sa nám toto v podstate 
v budúcnosti nevrátilo tým, že proste buď – ako - majme... Ja,...ja viem, ako ja 
rozumiem, že je to veľmi tvrdá pokuta toto. Len treba si uvedomiť, že Zákon 357 
hovorí niečo a hovorí to jasne. Keď budeme deliť tieto pokuty, to potom vrátime 
naspäť tie peniaze, ktoré sme zobrali poslancom za porušenie Zákona 357? Alebo - 
do budúcnosti, teraz sa bude blížiť znovu majetkové priznanie, a keď nedodržia 
majetkové priznanie, tak ho vlastne môžu porušiť...tak...Však - komisia ako... 
zastupiteľstvo môže mi to odpustiť...tú pokutu, tú výšku pokuty. Len na toto chcem 
ako upozorniť, že aby sa nám to nejakým spôsobom potom do budúcna nevrátilo. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Faktická, pán poslanec Sloboda, prosím. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. Takéto precedensy tu už boli, že jednoducho vedeli sme o tom, že 

niekto porušil práve tento zákon a nakoniec pokutu nedostal. Takže, bohužiaľ toto sa 
stáva. A práve tomu chceme aj zabrániť, aby sa stalo, že jednoducho tu 
neodsúhlasíme to, že naozaj k tomu porušeniu došlo. Takže to by som bol zase veľmi 
nerád, aby sme sa tu potom tvárili, že nakoniec sme neprijali uznesenie, to znamená 
že sa tu budeme tváriť, že vôbec žiadne porušenie nebolo. 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická, pán zástupca Gajdoš. Na prednesené, 

áno? 
 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Reagujem na pána poslanca Bajera. Ja som jeden z tých, 

ktorý dostal pokutu za to, že som odovzdal neskoro priznanie a poviem to na plné 
pecky, ja si myslím, že som ju dostal zaslúžene a vybavené. Ale ja mám momentálne 
pochybnosti o tom, či Patrik Guldan to dostáva zaslúžene. Pretože...áno, zákony sú 
zákony, ale povedzme si tak - ak si niekto niečo požičia, no tak - ako sa obohatil? 
Hej? ... Ako, toto mne principiálne akože na tomto celom trošku vadí. Okrem toho, 
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Patrik naozaj toho nafotil pre Ružinov za tie roky strašne veľa ...A aj toto vlastne 
bolo za tým účelom... fúkal vietor dokonca ešte od bývalého pána prednostu, tzn. 
nebolo to nič tajné, len sa nešťastne podpísala zmluva ..A ja... ja...z tohto hľadiska ja 
si myslím a podporujem stanovisko pána Slobodu, treba to rozdeliť. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Vidím faktické, len potom pripomeniem, že 

podľa toho nového rokovacieho poriadku reagujeme na riadne príspevky, nie 
faktickou na faktickú- Áno?  Prihlásený teraz v poradí pán poslanec Alscher, nech sa 
ti páči. 

 
p. Alscher: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len kolegov teda upozorniť aj na margo 

toho, čo začal hovoriť pán vicestarosta, preto reagujem na neho, aj keď som teda 
nemal, ospravedlňujem sa. Nestrhávajme sa teraz do toho, že čo a ako malo byť a 
nemalo byť, a každý neprezentujme nejaký svoj názor. Myslím si, že na to tu bola 
komisia, alebo teda komisie, ktorých sme sa viacerí zúčastnili, kde sme vysvetlili 
nejaký názor...procedúra... procedurálny návrh zo strany pána poslanca Slobodu 
práve toto rieši, že oddelíme dve meritá veci. To je  - zhodnotenie stavu, že naozaj či 
bol porušený zákon a druhá vec je pokuta, tzn. prosím vás, držme sa toho, čo tu 
máme riešiť a nie teraz každý vyjadrovať nejakú sympatiu resp. nesympatiu. 
Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Než odovzdám slovo ďalej, ďakujem aj 

kolegovi Slobodovi za upozornenie, že vlastne na faktickú je možné hlásiť sa len 
dokiaľ beží ten riadny...riadny diskusný príspevok. Ideme prvýkrát naostro, podľa 
toho nového rokovacieho poriadku, tak nebudem taký zlý, ale, prosím do budúcna, 
aspoň na to pamätajme. Uznávam, že prejednávame...prerokuvávame dosť zásadnú 
záležitosť. Takže ďalšia v poradí pani poslankyňa Šimončičová, nech sa ti páči. 

 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, že porušujem všetko, čo 

bolo pred chvíľou povedané, ale už keď som sa prihlásila, len takú malú poznámku, 
že to čo som spomínala dnes na začiatku zastupiteľstva, že došlo k výrubu stromov a 
nemáme ich poriadne zdokumentované, tak viem, že Patrik Guldan nám v tom 
pomôže. On to má detailne zmapované a nafotené. Je možné, že to fotil práve týmto 
foťákom, alebo neviem, nejakým iným, to je jedno, ale ide o to, že...ja len taká malá 
poznámka v prospech toho, čo robí, že teraz nám naozaj veľmi pomôže. Díky. 
Pardón. 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ: /Pardón./ Ďakujem ti pekne, Katka. Pani poslankyňa 

Tomášková, máš slovo. 
 
p. Tomášková: Ja mám faktickú poznámku k tomu, čo predniesol pán kolega Sloboda, že či 

sa pán Bajer stotožnil s tým, aby som vedela, či mám opraviť tie doplnenie tých 
písmen? Aby som si to ujasnila proste. Takže budem dopĺňať do bodu b) za čl. 4 
ods. 2 c) 7...áno..a potom ešte budeme upravovať do bodu c) čl. 9 ods. 10 e). Dobre 
tomu rozumiem? 

 
p. Bajer :  (Áno, tak jak to tam máte) 
 
p. Tomášková:  Takže stotožnujete...môžem to tým upraviť. Dobre, ďakujem.  
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, teraz teda riadne príspevky. Prvý pán poslanec 

Drozd; alebo - v poradí pán poslanec Drozd. 
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p. Drozd: Ďakujem. Vidíme, že aj my sami tu porušujeme pravidlá, ktoré si nejako 

stanovíme...a ospravedlňujeme sa za to...Ale ja nesúhlasím tu s kolegom, ktorý teraz 
odišiel, pánom Alscherom...s tým, že tu by sme nemali o tom rozprávať a neskladať 
aj nejaký osobný... Komisia rozhodla, tá je na to ustanovená. Ale pre toto 
zastupiteľstvo je zložené z poslancov... ja som jednej z nich, ktorý pána poslanca 
Patrika Guldana aj poznajú. Ččiže ja by som práve naopak do toho vniesol aj trochu 
aj osobný rozmer. Že čo vlastne sa stalo. V tejto mestskej časti za posledné roky sa 
toho stalo veľmi veľa...veľmi veľa aj negatívneho. Čiže ja Patrika Guldana aj 
poznám a viem, že tú zmluvu, ktorú podpísal, najmä fotoaparátu - podpísal z dobrej 
viere...že bude niečo robiť pre...pre Ružinov...že tú svoju... to svoje hobby, tú svoju 
fotografickú vášeň, ktorú má, bude vedieť preniesť pre potreby Ružinova. Ja som 
o tom presvedčený, že to robil v takejto viere, lebo ho poznám už 10 rokov; aj z 
tohto komunálneho, aj z takého praktického, osobného života. Ja by som to dal skôr 
do takého protipólu tomu, čo sa tu udialo v Ružinove. Tu pán starosta Pekár porušil 
ústavný zákon, porušil zákon o obecnom zriadení, kde spravil, napriek tomuto 
miestnemu zastupiteľstvu, ktoré vybrala kandidáta na šéfa Ružinovského športového 
klubu a svojím hlasom tam dosadil a podržal človeka, ...z ktorého sa vykľul zlodej. 
A nie, že zlodej taký, ktorý ukradol 50 EURO, ale zlodej, ktorý pripravil tú mestskú 
časť o 350. 000 EURO! A v podstate porušením zákona o obecnom zriadení, kde 
túto právomoc vôbec nemal, tento človek, ktorý bol dosadený starostom, vlastne 
pripravil mestskú časť o obrovskú sumu. Tak isto na tomto úrade, čo som počul, tak 
kvôli päťdesiatim EURom údajným bola zavolaná Národná kriminálna agentúra a 
riešili pracovníka. Ja nehovorím a neschvaľujem toto, ale pozrime sa na protipól – 
350.000 EURO iba ukradnuté peniaze z pokladnice Ružinovského športového klubu! 
To nehovorím o ďalších. Ja by som si zobral ešte ten ďalší príspevok ....Čiže, keď to 
berieme do tejto roviny, tak ja určite nebudem hlasovať za potrestanie Patrika 
Guldana, ako poslanca, lebo verím tomu, že tú nájomnú zmluvou podpísal v dobrej 
viere, za dobrým účelom. Ja skôr by som chcel, aby sa tie peniaze, ktoré boli 
ukradnuté, vrátili naspäť a aby starosta naďalej neporušoval - či už ústavný zákon, 
alebo Zákon o obecnom zriadení. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ďalej prihlásený pán poslanec Vojtašovič. Nech sa ti 

páči. 
 
p. Vojtašovič: Ďakujem ti pekne za slovo. Prečítal som si návrh rozhodnutia, prečítal som si 

ten ústavný zákon a možno, rád by som prezentoval svoj názor, lebo mám isté 
pochybnosti, čo sa týka toho návrhu rozhodnutia. Po prvé - ak som čítal zákon 
správne, tak v čl. 9 ods. 6 tohto Ústavného zákona je uvedené, že rozhodnutie 
obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie v čom je konanie alebo opomenutie verejného 
funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom. Ja som to tam nenašiel... nejako. 
Vo výroku sa len uvádza, že verejný funkcionár porušil čl. 4 ods. 2 a ďalej je tam 
uvedená povinnosť uhradenia pokuty. Nie je tam uvedené, že akým konaním prispel 
k tomu, že porušil ten ústavný zákon. Ďalej z celého materiálu, až dosiaľ, kým to 
nedoplnil pán kolega Sloboda, nevyplývalo, že ktoré konkrétne ustanovenia čl. 4 
ods. 2 porušil. Pretože podľa môjho názoru toto rozhodnutie by sa dalo kľudne 
konkretizovať na hocijaké konanie v čl. 4 ods. 2, čiže napr. aj keby pán Guldan 
použil svoju podobizeň na reklamu, tak toto rozhodnutie je tak univerzálne, že by sa 
na to aj hodilo. Nie je proste konkrétne. A po tretie - by som povedal tiež to, že 
odôvodnenie nie je tiež zrejmé. Z odôvodnenia nie je zrejmé, aký skutok urobil pán 
Guldan. Nie je tam žiadne skutkové vymedzenie, proste, nie sú tam žiadne 
nejaké...nejaké dôkazy. Na základe, z ktorého sme vychádzali to...v súvislosti s 
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týmto skutkovým stavom, proste nič no...No, podľa mňa uvedené návrh rozhodnutia 
by bol arbitrárny a ja... asi takýto materiál zrejme nepodporím... z tohto dôvodu. Ale 
v tomto prípade by som možno chcel aj upriamiť potom pozornosť zrejme aj na 
Cultus, ktorá bezodplatne požičiava svoju techniku, a teda dúfam, že 
uvedenú...uvedenú situáciu si dobre preklepne aj pán kontrolór, keďže ten je 
momentálne na kontrolnej akcii. Ďakujem pekne. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalší prihlásený pán poslanec Adamec, 

prosím. 
 
p. Adamec: Ďakujem pekne. Ja sa vlastne budem opakovať. Takže budem veľmi krátky. 

A som chcel povedať veľmi podobné, ako pán doktor Vojtašovič. Nebudem hlasovať 
za tento návrh, pretože mi príde tá pokuta veľmi krutá a - minimálne zmluvu 
podpisujú vždy dve strany. Preto je pre mňa minimálne na otázku, prečo sa 
zaoberáme len pánom poslancom Guldanom? Nepodporím. Ďakujem. 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Ďalší prihlásený pán poslanec Sloboda, 

prosím. 
 
p. Sloboda:  Ďakujem. Aj po príspevku pána Vojtašoviča...áno...v podstate to rozhodnutie 

má pravdepodobne isté nedostatky, ktoré by mohlo...mohli spôsobiť komplikácie, 
takže je na zvážení, že či náhodou pán predkladateľ to nestiahne a radšej to 
nezačneme riešiť rovno aj s mandátovou komisiou, keďže pani Šurinová to teraz 
nemohla riešiť. Totižto aj mandátová komisia samozrejme skonštatovala porušenie 
samotného etického kódexu.A ďalšia vec... áno...to, čo spomenul pán 
Adamec...neriešili sme len časť, čo sa týkala Patrika...riešili sme aj časť, čo sa týkalo 
Cultusu. A to už je zase podnet, pre zmenu, na finančnú komisiu, ktorá má sa ďalej 
zaoberať efektivitou využívania prostriedkov Cultusom. Hej, proste toto boli 
zbytočne vyhodené peniaze. Pretože navyše si pravidelne aj tak objednávajú 
fotografa. Takže tomu celkom nerozumiem. A čo sa týka toho, že Patrik to neurobil 
úmyselne..áno..podľa mňa je tiež neúmyselné, asi ho poznáme všetci, lenže 
a minimálne zo stredu....zo strany Cultusu to bolo úplne amatérske uzatvoriť takú 
zmluvu tak, ako... v takom znení ako je. Keď nič iné, tak – nechtiac - v úvodzovkách 
asi nechtiac, sa Patrik obohatil práve o to, že tie autorské práva, ktoré v podstate tie 
fotky nafotil, tie vôbec neboli riešené v tej zmluve, tzn. že tým pádom tie fotky sú 
v podstate stále Patrikove.  Hej, nie je ani vyriešené, akým spôsobom máme právo 
používať tie fotky ani nič podobné. Takže už len z tohto hľadiska je...je tá samotná 
zmluva problém. Takže áno, jednoducho bola uzatvorená obchodná zmluva s 
poslancom, ktorá nesmie byť uzatvorená. A to je vec Cultusu. Ale aj Patrika, že by si 
to mal uvedomiť. Nie je tu prvý rok, ale hovorím, že aj voči Patrikovi je to práve ten 
dôvod, prečo som to takto navrhol. Takže ja skôr navrhujem naozaj toto ďalej 
dopracovať a spolu s možno uznesením – aj mandátovej komisie, čo sa týka etického 
kódexu a možno aj finančnej komisie naraz to predložiť na ďalšie zastupiteľstvo a 
budeme riešiť aj Cultus, nielen Patrika. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Než budeme pokračovať, mám tu... mám tu od 

kolegu Bajera, predkladateľa materiálu, požiadavku na prestávku. Ja ako predseda 
klubu si ju osvojujem a ako predsedajúci vyhlasujem prestávku. Koľko? 5? Na 
nejaké .... úpravy. Tak päťminútová prestávka. No...9:13 palubného času...9:20, 
dobre? Tak 5. Budeme pokračovať v tom poradí, ako ste prihlásení, pokiaľ teda 
nepríde predkladateľ s nejakým novým návrhom. 

......... 
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/p. Pener, zástupca starostu MČ:  Už som v éteri? Dobre. Prosím, zaujmime miesta, 
budeme pokračovať, päťminútová prestávka uplynula. No, je nás tu málo teraz. 
Kolegovia, ktorí ste tam pri dverách, nažeňte, prosím, naspäť... Maťo, buď taký 
dobrý...páni, kolegyňa z organizačného tiež... budeme ...i... pokračujeme./ 

.......... 
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Takže, prosím, zaujmime miesta, pokračujeme. Dobre, 

myslím, že všetci... všetci sme naspäť v rokovacej sále, takže pokračujeme. Na 
požiadanie dávam slovo predkladateľovi, kolegovi Radovi Bajerovi, predkladateľovi 
materiálu. Nech sa ti páči. Poprosím mikrofón preňho.  

 
p. Bajer: Ďakujem za slovo. Takže dohodli sme sa na tom s kolegami, že ... 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ:   počúvame sa, pardón..... 
 
p. Bajer: ... toto uznesenie, teda bod č. 14 teraz, nateraz stiahneme, s tým, že nakoľko sú 

tam procedurálne chyby...s tým, že proste stále sme nedostali vyjadrenie od komisie 
legislatívnej; vzhľadom na určitú situáciu pani predsedkyne komisie, tak v podstate 
toto dám prepracovať a na ďalšie zastupiteľstvo s tým opätovne prídeme s tým, že 
ešte vyzveme v rámci interpelácie vyzvem kolegu Vojtašoviča, ako... v rámci 
predsedu na finančnú komisiu, aby preskúmal výšku pokuty, ktorá bola stanovená 
pánovi poslancovi Guldanovi. Takže nateraz to v podstate sťahujem. 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ: Takže materiál je stiahnutý z rokovania. Teraz .... je 

záujem pokračovať v diskusii k tomuto bodu aj, po stiahnutí?....Nemôžem. Tak, 
dobre.  

 
 
Bod č. 15 
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabráneniu nových 

nedostatkov. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Tým pádom prechádzame k bodu číslo 15 - podľa 

nového pozmeneného číslovania - Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
zistených a zabráneniu nových nedostatkov. Predkladá miestny kontrolór. Poprosím 
o uvedenie materiálu. 

 
p. Furin, miestny kontrolór : Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, trošku takého 

všednejšieho teraz. Správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na 
odstránenie zistených a zabráneniu nových nedostatkov v subjektoch zriadených 
mestskou časťou Bratislava-Ružinov , a to základné školy: Mierová, Základná škola 
Ružová dolina a Domov dôchodcov. Táto kontrola bola vykonaná na základe plánu 
práce. Cieľom kontroly bolo overiť prístup k odstraňovaniu nedostatkov zistených 
ostatnou kontrolou v oblasti personálnej, mzdovej agendy v základných školách a 
financovania bežných a kapitálových výdavkov v Domove dôchodcov. Úlohou bolo 
i zistiť dodržiavanie a uplatňovanie zákona o verejnom obstarávaní a o slobodnom 
prístupe k informáciám. Výsledky kontroly máte uvedené v materiáli dosť podrobne. 
Závery na strane 8 a strane...strane 13. Začal by som tou jednoduchšou 
časťou...Domov dôchodcov. Až na jednu.. takmer bezvýznamný nález bola, bola 
kontrola bezchybná. Trošku... trošku zložitejší je záver v prípade obidvoch 
základných škôl. Bolo tam zistené množstvo drobných nedostatkov. Väčšina z nich 
bola odstránená už v priebehu kontroly. Myslím si, že problém spočíva v tom, že 
odborná úroveň zamestnancov v školách je viac orientovaná na tú pedagogickú 
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činnosť a v tejto riadiacej a správnej činnosti proste majú trošku... trošku nedostatky. 
Školy si nemôžu dovoliť platiť personál, vysokoškolsky vzdelaný, ktorý by tieto 
problémy menežoval a z toho vznikajú proste tieto nedostatky, ktoré... sme v správe 
skonštatovali. Chcem podotknúť, že tieto chyby však nijako neovplyvnili 
hospodárenie podniku, vlastne... podniku – pardón - týchto škôl. Boli to skôr 
organizačno-technické, evidenčné a podobné problémy, ktoré hovorím, že väčšina z 
nich bolo odstránené už v priebehu kontroly. Riaditeľky prijali závery a nabudúce 
skontrolujeme, ako odstránili i tie nedostatky, ktoré zostali. To je všetko, čo som 
chcel povedať k tomuto bodu. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za uvedenie. Otváram diskusiu, nech sa páči. 

Nikto sa nehlási do diskusie? Končím diskusiu a poprosím predsedníčku návrhovej 
komisie, aby nás oboznámila s návrhom uznesenia. Nech sa páči. 

 
p. Tomášková: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie Správu o 

výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabránenie 
nových nedostatkov v subjektoch zriadený mestskou časťou Bratislava-Ružinov. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak, preto sa pripravíme na hlasovanie. Hlasujme. 
  
Hlasovanie: Za 19, nikto proti, nikto sa nezdržal, 4 nehlasovali. Konštatujem, že návrh 

uznesenia k tomuto bodu bol prijatý.  
 hlasovanie č. 21. 
           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 
            - uzn. č. 325/XVIII/2016 
 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: A evidujem, že máme tu minimálne prípad jedného 

poslanca, ktorý už nadobro odišiel, ale ostáva tam jeho karta. Myslím kolega Turlík, 
kto ste nablízku...prosím odstráňte. 

 
 
Bod č. 16 
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 16 a to Kontrola plnenia 

uznesení miestneho zastupiteľstva. Tu poprosím pána prednostu, pána doktora 
Sygúta o uvedenie materiálu. Nech sa ti páči. Mikrofón pre pána prednostu, prosím. 

 
p. Sygút, prednosta MČ: Pani poslankyne, páni poslanci, zástupcovia starostu, pán 

kontolór, kolegovia, kolegyne. Máte pred sebou materiál Plnenie uznesení miestneho 
zastupiteľstva. Ja som si ten materiál prešiel. Sú tam úlohy tie, ktoré sú tam vlastne 
nastavené, ešte pred tým ako som sem prišiel, ak máte k tomu nejaké pripomienky 
poznámky nech sa páči. Ja by som chcel len upozorniť - miestne zastupiteľstvo 
nemôže ukladať úlohy starostovi. Môže odporúčať, doporučiť... neviem, že . Ja len 
tak, ako, na... na margo toho, ako som si ten materiál prečítal. Ale nech sa páči, ja 
som ochotný sa so všetkými tými úlohami stotožniť; v prípade, že máte nejaké 
pochybnosti k nim, tak sa to zaznamená a budeme ich postupne riešiť. Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. No, pán poslanec, 
Matúšek, len sa prosím prihlás riadnou. Lebo ešte nemáš na čo reagovať faktickou. 
Ty budeš prvý. Na teba už sa dá faktickou reagovať. Tak nech sa páči, máš slovo. 

 
p. Matúšek: Ďakujem za upozornenie. Pán prednosta, rád by som sa spýtal aký máte názor 

k uzneseniu 252/XIV/2016 zo dňa 26. 4. 2016? A zároveň, ako si vysvetľujete 
plnenie uznesenia 295/ XVI/ 2016 teda z 21. 6. 2016? Všade je termín plnenia úlohy 
ihneď. A týkalo sa to po 1.) - mimoriadnej udalosti, ktorá bola prerokovávaná 
v apríli, ústne a potom návrh riešenia chýbajúcich parkovacích miest v tom 
inkriminovanom mieste, v Starom Ružinove, tej plochy verejného parkoviska. U 
mňa – ihneď - môžete sa aj ostatní k tomu vyjadriť, to znamená – ihneď! Ale ak 
prejde od 26. 4. ...a dneska máme 27. septembra. Tak to radšej nekomentujem. 
Pretože asi tam niekto nebýva. Asi niekto nepozná, že čo sa tam deje. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ak môžeš, pán prednosta, skús zareagovať. 

Ale toto je asi niečo, čo si žiada nejaké hlbšie prešetrenie. 
 
p. Sygút, prednosta MČ: Neviem... ako ja, lebo to už ukončenie diskusie? Lebo len jeden 

sa prihlásil. Takže ja mám to záverečné slovo, podľa rokovacieho poriadku. Zase.... 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Moment, ja to moderujem. 
 
p. Sygút, prednosta MČ: No, ale je to tak podľa rokovacieho poriadku. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Aha. Dobre. Keď som sa na teba obrátil, ešte tam 

nesvietila pani poslankyňa Tomáškova. Teraz už áno. Dobre. Takže dám slovo ešte 
pani poslankyni Tomáškovej a potom v závere teba poprosím, to záverečné slovo. 

 
p. Tomášková: Skončila diskusia, prosím vás? 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Keď som sa obrátil na pána prednostu, fakt si tam 

nesvietila, prisahám. 
 
p. Tomášková: Ja som sa pokúšala nájsť číslo uznesenia, ktoré malo byť na tomto 

zastupiteľstve. Neviem ospravedlňujem sa, vy ho nájdete, týka sa pozemkov pod 
Areálom hier Radosť Štrkovec, kde je v tých materiáloch uvedené , že je stále v 
plnení, hoci sme dali, že teda plnenie k dneskajšiemu uzneseniu. Pretože z 
Ministerstva vnútra neprišla odpoveď. Ja nebudem, keďže uznesenie je stále 
v plnení, vnímam, že teda je nesplnené, nebudem prijímať ďalšie, ale pán prednosta 
apelujem na vás... ja neviem – inak, kde máme pána starostu? - ja som 
nezaregistrovala, že by sa nám ospravedlnil, že odchádza. Neviem čo je toto v 
poslednom čase za zvyk toho, že pán starosta sa v priebehu rokovania zdvihne; 
nemáme to v rokovacom poriadku usmernené; kolegovia zvážme, či si to tam 
nedáme, že nech nám aspoň pán starosta naozaj povie, kam odchádza, či sa ešte 
vráti? Lebo si myslím, že zastupiteľstvo je aj rozhovor alebo dialóg medzi nami 
a ním. Lebo konkrétne, aj toto uznesenie sa týka toho, že je to viac-menej otázka aj 
na pána starostu, nielen na pána prednostu. Ale - vrátim sa k tomu. Keď vy napíšete, 
že uznesenie „je v plnení“ - je síce pekné. Ale my ...sa  blíži koniec roka, 
predpokladám, že nám niekto vyúčtuje nájomné za tie pozemky. My ho zasa 
schválime a na budúci rok ich zasa nebudeme mať tie pozemky prenajaté. Dôrazne 
upozorňujem, že tento stav je neželateľný pre mestskú časť - a trvá od januára 2016. 
A tým, že my bude presúvať uznesenie zo zastupiteľstva na zastupiteľstvo, s tým, že 
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čakáme na nejaké stanovisko, prepáčte kolegovia, s týmto sa ja nemôžem zmieriť. A 
bola by som rada, aby sa mi k tomu ... lebo mne nestačí od pána prednostu, že - 
oslovili sme ministerstvo, hej? - čo je tam v plnení a čakáme na ich stanovisko. Lebo 
naposledy sme niekedy komunikovali v júni alebo v júli. Takže ak viete k tomu 
niečo povedať, budem rada a poprosila by som, aby sme naozaj... porozmýšľame do 
budúceho zastupiteľstva, kolegovia, lebo toto sa opakuje, pravidelne, už asi tretie 
alebo štvrté zastupiteľstvo, že pán starosta odíde. Nemá to v rokovacom poriadku, že 
by... My sa musíme ospravedlňovať, keď odchádzame, musíme dať na vedomie; 
aspoň zo slušnosti by nám mohol... že či sa ešte vráti, že či máme rátať s tým, že 
budeme možnosť... mať možnosť s ním niečo predebatovať. Lebo ja potom nevidím 
moc veľký zmysel, lebo my sa môžeme rozpustiť a debatovať v poslaneckých 
kluboch. Keď máme diskutovať. Príjmeme uznesenie, rýchlo, ktoré vieme a poďme 
domov. Lebo toto ja nevidím žiaden zmysel, aby sme tu takto sedeli a debatovali 
medzi sebou. Lebo toto je zastupiteľstvo, ktoré má v prvom rade viesť starosta. Ak je 
teda prítomný a nemá závažné ... návšteva ochorenie alebo podobne ... nejaká cudzia 
návšteva zo zahraničia, som myslela, alebo nejaké iné povinnosti. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická, pán poslanec Patoprstý, prosím. 
 
p. Patoprstý: Ďakujem. Ja nadviažem na kolegyňku - a možno by sme mohli skúsiť také, že 

keď uznesenie je v plnení, že  - aké to plnenie je? Že odpočtovať to plnenie. Lebo že 
„plní sa“ to je taký všeobecný zákonný pojem, že môže sa plniť do konca volebného 
obdobia.. A potom, že hops! zrazu - nestihlo sa. Čiže, je to na zváženie, že  -neviem, 
asi to dám fakt v bode Rôzne ako uznesenie, že či začneme aj to plní sa odpočtovať, 
že čo sa teda urobilo. Taký krátky harmonogram, aspoň v odrážkach že, čo úrad 
alebo konkrétny zodpovedný vedúci pracovník urobil v tej oblasti, aby sme vedeli, 
že či sa to naozaj plní a že či teda možno niekto má nejaké ďalšie páky, ako pomôcť 
na ministerstve atď. Lebo toto je s tými pozemkami, na Štrkovci, to je naozaj 
závažný problém. Tam to už za chvíľku bude vyzerať ako na divokom západe, že je 
prázdna krajina a nikto... Iba to tam bude chátrať a padať. A to je večná škoda. 
Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásil som sa faktickou, trochu raritná 

situácia, ale rokovací poriadok hovorí, že predsedajúci nemusí... nemusí odovzdávať 
vedenie schôdze. Ak chce reagovať faktickou, tak to využívam. Tiež som poslanec, 
ako vy, rešpektujem, ak máte záujem o prítomnosť starostu. Ale je ... skutočne... 
jemu... nie je mu možné nariadiť tu účasť tu, ak je nejaký dôvod. A viem, že pán 
starosta odchádza, keď sú dôvody. Neodchádza z nejakého rozmaru, nefajčí...-  takže 
ani zapáliť si nejde. Takže vtedy odovzdá to vedenie schôdze mne alebo kolegovi 
Gajdošovi... alebo myslím, kolega Guldan je potom ten ďalší v poradí. A jednoducho 
pokračujeme ďalej. To, čo si tu povieme nezaniká, ale potom... ostáva, proste, na 
ďalšie riešenie. Toľko som chcel, iba poznámku. A teraz faktická pani poslankyňa 
Barancová. Nech sa ti páči. 

 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. No, ja by som len chcela na to zareagovať, že 

určité... 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Joj... len faktickou na faktickú by si nemala, ale už ti 

nechám to slovo. 
 
p. Barancová: Áno... Len z toho morálneho a etického hľadiska si myslím, že aj v úcte voči 

všetkým, je to slušnosťou sa nejakým spôsobom ospravedlniť, poprípade, ak nie je 
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ten dôvod tajný, tak proste ho zverejniť. A je to, myslím si, že veľmi dôležité, že 
postrádame starostu. A že teda mal by tu s nami byť. Lebo my chceme veci riešiť a 
chceme ich konštruktívne riešiť. A myslím si, že to je to, čo ... čo by ste nejakým 
spôsobom mali evidovať. Ďakujem pekne. 

 
Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto nie je ďalší prihlásený do diskusie. Tak 

teraz už riadne, tak ako to malo zaznieť, končím diskusiu. Pán prednosta, môžeš sa 
vzdať práva na záverečné slovo, ale ak chceš, môžeš vystúpiť. 

 
p. Sygút, prednosta MČ: Pani poslankyňa Tomášková, aké je to číslo uznesenia, ktoré ste 

hľadali? Či ste ho nenašli ani? Vy ste povedali to číslo. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ak ideme ...len teraz o nejaké poznamenanie, si to si 

prosím nechajme, vydržíme tu po zastupiteľstve ešte minútku, aby sme nerobili teraz 
nejaký ping pong. ...V dobrej viere. 

 
p. Sygút, prednosta MČ: Ja len odpoviem pánovi poslancovi. Ja som si to uznesenie 252 

našiel. Vy ste žiadali pána starostu – zastupiteľstvo, podľa zákona o obecnom 
zriadení, „odporúča“ starostovi. Ja viem, že to je problém, ktorý riešime. To nie je 
pravda, že tam sú, ako aj povedala štátna polícia vám na to odpovedala, mestská 
polícia vám na to, pán poslanec, odpovedala, už aj ja som sa k tomu vyjadroval, aj 
som to rozdiskutoval so stavebným úradom. Sú tam 2 právne... minimálne 2 právne 
postoje. Ten váš a ten, o ktorom rozhoduje súd. Zatiaľ vám nedal za pravdu, že to 
vaše stanovisko je správne. Dokonca aj šéf polície tu povedal, že on do momentu, 
pokiaľ súd právoplatne nerozhodne, tak nepríjme ani jednu z tých strán. Takže ja na 
to odpovedám takto. Ale budem sa s tým zaoberať. Áno? 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Matúšek, nech sa ti páči. 
 
p. Matúšek: Ďakujem pekne, pán prednosta. Je pekné od vás, že sa s tým budete zaoberať. 

Ale vy asi nedisponujete, tak jak stavebný úrad, ani policajti, ani nikto nedisponuje 
materiálmi, ktoré jasne hovoria, že právny... právny pohľad nech určí a rozhodne 
konečne súd. Ale dovtedy by ste mali konať, že boli riadne skolaudované spevnené 
plochy, ako verejné parkovisko, ako súčasť dopravnej siete. A máme tam 
poddimenzovanú normu. A nemajú ľudia, kde parkovať! Tak prosím vás pekne, 
netvárme sa, že nemáme rozhodnutia, ale urobte niečo pre verejnosť a otvorte to! To 
chceme! - A toto, čo tu je napísané, že starosta inicioval stretnutie s majiteľom 
pozemku, prebiehajú rokovania... Veď to je taký alibizmus! Ja to ďalej 
nekomentujem. Nič sa neudialo za 6 mesiacov. Čo to je, prosím vás pekne, toto?! 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pani poslankyňa Tomášková. Len 

pripomínam, tými faktickými sa treba hlásiť ... aha ... ono... Pani poslankyňa, ty si 
bola aj riadnou, predtým prihlásená? Ja si fakt nepamätám. 

 
p. Tomášková: Len... pán prednosta mal záverečnú reč, tak dobre neodpovedal mi. Ako... 

keď predpripravoval, pán prednosta, plnenie uznesení... tak keď sa jej nevie číslo, 
obsahovo by to mohol ovládať... Jedná sa o uznesenie číslo 312/27 z 2016. Ja si 
myslím, že pánovi prednostovi by malo stačiť, keď sa mu povie, že pozemky pred 
areálom Radosť .... Štrkovec. Takže si myslím, že keď sa predkladá ten materiál, tak 
aspoň v pamäti zostane o čo sa jedná. Ale nevadí. Nepomôžeme si. Šak to je ... Keď 
sa nechce odpovedať, tak sa neodpovie. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie. 
Poprosím... končím diskusiu, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 
uznesenia. 

 
p. Tomášková: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie splnenie 

uznesení miestneho zastupiteľstva číslo -  je ich tu uvedených 1,2,3,4,5,6,7,8 - máte 
to predložené, tiež, v materiáloch. Nebudem čítať všetky tie čísla. V plnení zostávajú 
uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo – je ich ...1,2,3,4,5,6,7 - tiež sú príslušné 
čísla tých uznesení a čiastočne splnené uznesenie - zostáva jedno. Prosím pána 
predsedu, hej, pána Penera, aby dal hlasovať o znení uznesenia. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne. Sú nejaké pripomienky k návrhu 

uznesenia? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie: Za 14, nikto proti, 6 sa zdržali, 2 nehlasovali. Konštatujem, že návrh uznesenia 

bol schválený. Ďakujem. 
 hlasovanie č. 22. 
           za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 2 
            - uzn. č. 326/XVIII/2016 
 
 
Bod č. 17 
Interpelácie 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ideme k bodu číslo 17, podľa nového číslovania – 

Interpelácie. Nech sa páči, ak niekto z prítomných má interpeláciu. Sme si stanovili v 
rokovacom poriadku ...v poriadku, že ide o kvalifikovanú otázku. Predložte, prosím, 
aj... aj písomne. Ale môžete predniesť aj na mikrofón. Už ste prihlásení. Vidím to. 
Prvý v poradí pán poslanec Bajer, nech sa ti páči. 

 
p. Bajer: Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Rôzne ...ešte bude. Rôzne, áno, no... dočkal by si sa 

vysvetlenia. Pán poslanec Bajer,  ideš potom... ak môžeme, upravme prosím teraz 
hneď čas. 

 
p. Bajer: Myslím, že budem veľmi rýchly. Prvý bod: - interpelujem starostu Miestnej časti 

Bratislava-Ružinov. Vážený pán starosta, interpelácia smeruje na vás, z dôvodu 
závažných sťažností na nečinnosť stavebného úradu. Ako príklad uvádzam 
nečinnosť pri spoločnosti Simply a nerešpektovanie stavebného úradu vo veci 
kontajnerového stojiska spevnenej plochy - bytový dom Čajkovského ulica. 
Stavebný úrad nekontroluje svoje výzvy. A na tento fakt dostal aj upozornenie 
prokurátora. To nehovorím o prieťahoch vybavovaní, ktoré trvajú neúmerne dlho. 
Druhá interpelácia, ktorá je, je teda na... čo som avizoval, na pána kolegu 
Vojtašoviča, ako predsedu finančnej komisie na základe porušenia zákona o ochrane 
verejného záujmu pánom poslancom Guldanom, žiadam o prerokovanie výšky 
pokuty - v úvodzovkách – „sumy“ , vyplývajúcej z porušenia zákona 357/2004 Zb. 
zákonov, pána poslanca Guldana. Ďakujem. To je všetko. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Tu musím do toho vstúpiť, v rámci vedenia tejto schôdze 

nejakou faktickou. Ale - máme právo interpelovať len starostu a členov miestnej 
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rady. Je tomu tak. Viem, že tých zmien v tom rokováku bolo veľké množstvo, 
takže... 

 
p. Bajer: Tak potom túto druhú interpeláciu ...... 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: OK. Takže platí tá prvá interpelácia. 
 
p. Bajer: Áno. To dám návrh uznesenia. Iba tú prvú interpeláciu. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Zaznela interpelácia na starostu. Tak, to je riadna 

interpelácia. Ďalší prihlásený pán poslanec Drozd. Nech sa ti páči. 
 
p. Drozd: Ďakujem pekne. Ja by som mal 3 interpelácie. Prvú na vás, pán predsedajúci. Na 

základe toho, čo tu odznelo, aj kolegyne čo povedali, chcem sa vás spýtať, že či 
aspoň vám povedal pán starosta dôvod svojej neprítomnosti? Keď minimálne z 
etického hľadiska, morálneho, by to mal... sa ospravedlniť a povedať aj nám. To je 
táto ústna interpelácia. Potom tu mám druhú interpeláciu na pána prednostu. 
Interpelujem vás ohľadom aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
Materiál bol avizovaný na predloženie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Ružinov na septembrové rokovanie roku 2016. Pýtam sa, kedy bude 
predložený? Keďže 27. 9. 2016 táto aktualizácia nebola predložená. Ďakujem. A ešte 
mám jednu interpeláciu, ktorú som chcel adresovať pánovi starostovi a mu to 
povedať napriamo, tu. Interpelujem vás, pán starosta, ohľadom sprenevery financií v 
Ružinovskom športovom klube. Čo a aké kroky ste spravili do dnešného dňa, čiže 
27.9. 2016, preto, aby sa ukradnuté peniaze vrátili mestskej časti Bratislava-
Ružinov? A to je všetko. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalší v poradí pán poslanec Jusko. Nech sa 

vám páči. 
 
p. Jusko: Ďakujem. Ja mám - 1. vec. Dostal som odpoveď na interpeláciu z Domu kultúry 

Cultus. Jednalo sa o to, či som dostal alebo nedostal e-mailom obchodný plán - v 
úvodzovkách – „na kúpu nového automobilu“? Ja som dostal e-mail, ale neytýkal sa 
obchodného plánu, ale zasadnutia predstavenstva Cultusu a.s. Upozorňoval som na 
to a nevidel som ... a nevidím dosť často, že akciová spoločnosť v tak závažných 
veciach, ako je obchodný plán, ich posiela členom dozornej rady e-mailovou 
adresou, ale ich posiela doporučene. Pretože ide o závažný dokument, ktorý vlastne 
ohraničuje činnosť tejto spoločnosti na rok. Takže do budúcnosti, aj po tomto mojom 
upozornení, som už dostal iný materiál, doporučený, ktorý som si na pošte, 
samozrejme, prebral. Teraz k interpeláciám. Interpelujem pána starostu: Vážený pán 
starosta, v minulosti, keď bola riaditeľkou Ružinovského športového klubu... teda 
riaditeľka, došlo k sprenevere verejných financií. Nenašiel som v predkladanej 
správe rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu od 1. 1. do 
30. 6. 2016 kontrolnú činnosť Miestneho úradu Bratislava-Ružinov. Moja otázka: 
Akú kontrolnú činnosť vykonal Miestny úrad Bratislava-Ružinov vo vzťahu k 
Ružinovskému športovému klubu, p.o. - do zátvorky – (finančnú kontrolu).   – 
myslím. Na začiatku činnosti súčasného Mestského zastupiteľstva Bratislava-
Ružinov bolo zo strany Miestneho úradu Bratislava Ružinov dané ubezpečenie, že 
kontrola Ružinovského športového klubu bude rozpracovaná a realizovaná. Ďalšia 
interpelácia: Vážený pán starosta, aké je stanovisko Miestneho úradu Bratislava-
Ružinov vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy – pozemok- na súpisnom čísle 882, 
Klub Rozkvet - rovná sa Spoločenský dom Trávniky vo vlastníctve Danix s.r.o. 
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Vzhľadom k tomu, že na danom pozemku sídli Spoločenský dom Trávniky, ktorý 
prevádzkuje Cultus a.s. a vytvára neistotu k využitiu tohto priestoru, chcem vás 
požiadať, aké je vaše stanovisko, ako hlavného akcionára Cultus a.s. k tejto žiadosti? 
List adresovaný zo strany magistrátu prikladám v prílohe. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prosím, ešte neodchádzajte od mikrofónu, či 

som dobre zachytil. Tá prvá interpelácia bola na prednostu? Žiaľ, musím tiež 
upozorniť, ako ....  

 
p. Jusko: Na starostu. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Čiže na starostu. 
 
p. Jusko: Obidve na pána starostu. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Prosím uviesť teda v záhlaví tej interpelácie, na 

koho je... ako som predtým ako... dobre, dobre. Ďakujem. Ďalej prihlásený pán 
poslanec Matúšek, máš slovo. 

 
p. Matúšek: Ďakujem, pán predsedajúci. Podobne ako kolega Jusko, tak aj ja mám problém, 

že v interpeláciách na predošlom zasadnutí som žiadal pána starostu o odpoveď na 2 
interpelácie, ktoré spojil a odpovedal mi rovnakým spôsobom, čo... nerozumiem 
tomu. A súčasné interpelácie, na dnešnom zasadnutí mám na pána starostu. 3× ho 
interpelujem. A to: vo veci detského ihriska  - ukazujem- v Starom Ružinove, kde 
nám demontovali veľké ihrisko a chýba nám dvanásť stanovíšť a nahradili ho 
takýmto, úplne... takým miniatúrnym detským ihriskom. Ja žiadam zároveň, aby bola 
spracovaná finančná hodnota toho predchádzajúceho ihriska, vrátane demontáže a 
ďalšieho využitia tohto veľkého ihriska. A zároveň chcem finančný odhad súčasného 
detského ihriska a porovnanie s tým predchádzajúcim. To je jedna interpelácia. 2. 
interpelácia sa týka spracovania kompletnej údržby spevnených plôch verejného 
parkoviska patriaceho do dopravnej siete t.j. súčasti pozemných komunikácii 3. a 4. 
triedy, čiže do našej... alebo do našeho správcovstva na Záhradníckej, Palkovičovej 
od roku 2003 až po rok 2016, vrátane. Po 2.) - dokumentáciu o ostatných plochách v 
susedstve týchto spevnených plôch, čo sa vykonalo v kompletnej údržbe 
evidovaných v ÚPN-ke hlavného mesta Slovenska Bratislavy. A to isté, čo sa týka aj 
verejného parku. 3. interpelácia je: Na základe čoho podporuje akciové spoločnosti 
Danicon Holding a Zelenka a to jest - pán starosta, po 1.) nemám žiadne výhrady 
námietky s oplotením vjazdu a výjazdu na spevnené plochy Záhradnícka – 
Palkovičová, ktorých správcom je mestská časť Bratislava-Ružinov, čiže si zabránil 
na vlastný pozemok vjazd a výjazd, čím poškodil verejnosť a verejný priestor. Ďalej 
podporným listom na Magistrát Bratislava vo veci vybavovania a zriadenia 
elektrickej prípojky... prípojky na spustenie elektrickej rampy pre predmetné 
akciové spoločnosti. Všetko. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Než budeme pokračovať, ja, ak dovolíte, ešte 

krátko len zacitujem z toho nového rokovacieho poriadku. Interpeláciou sa rozumie 
kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie platných 
právnych predpisov, plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva alebo interných 
riadiacich dokumentov. Len to prosím majte na pamäti pri formulovaní vašich 
interpelácií. Ďalej nasleduje pani poslankyňa Reinerová, nech sa páči. No... dal som 
už slovo pani poslankyni Reinerovej, hneď potom faktická. Čo som povedal... zle 
som povedal? 



75 
 

 
p. Reinerová: Ja si dovolím interpelovať pána starostu a to vo veci cvičiska psov, ktorým sa 

stalo... oblasť v okolí Ružinova, v okolí Štrkoveckého jazera. A konkrétne sa pýtam: 
Ako je možné, že podnikateľ, tréner a chovateľ a cvičiteľ psov prevádzkuje živnosť 
na verejnom priestranstve u nás v Ružinove? Konkrétne v okolí ulíc Sabinovská, 
Tokajská, Haburská. Je to konkrétne za ...Bokovkou, všetkým dobre známou. Už 
viac ako 2 roky slúži daný priestor aj jeho blízke okolie na výcvik a venčenie psov. 
Ďalší a ďalší obyvatelia, dokonca aj mimobratislavskí návštevníci, vypustia voľne 
psov do uvedeného priestoru, rovno z áut, po príchode. Tento zlý príklad 
demoralizuje ostatných. Dokonca aj tí, ktorí predtým používali vôdzku, ju prestali 
používať. Navyše priestor je veľmi znečistený. Pýtam sa, ďalej, ako je kontrolovaná 
evidencia psov v Ružinove? Viacerí obyvatelia, nielen Ružinovčania, majú viac 
psov, prihláseného však len jedného. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. A teraz tá sľúbená faktická, pán 

poslanec Drozd, prosím. 
 
p. Drozd: Ďakujem za pochopenie. Áno, pán zástupca, prečítali ste formálne znenie. Ale 

keď sa nevieme domôcť odpovede od pána starostu, tak využijem... využívame 
interpeláciu. Sám ste svedkom toho, že v Rôznom, keď sa pýtame starostu na rôzne 
veci, tak neodpovedá. No tak využívame interpeláciu na to, aby sme dostali 
odpovede. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Teraz prihlásený pán poslanec Patoprstý. 

Nech sa ti páči. 
 
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. Stratila sa mi jedna interpelácia... teda ... mi odletela. 

Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa ešte raz. Mám 3 interpelácie. Dve na 
pána prednostu – Prvá je -  obyvatelia Ostredkov sa na poslancov za Ostredky 
obrátili so žiadosťou o pomoc pri riešení situácie s množstvom túlavých mačiek, 
ktoré sa vyskytujú najmä v okolí školských zariadení a detských ihrísk. Prosím o 
návrh riešenia zo strany miestneho úradu. 2. interpelácia na pána prednostu. Na 
základe podnetu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov, lokalita Ostredky, 
ktorý bol podaný ústne na stretnutí starostov s obyvateľmi na Základnej škole 
Ostredková, ohľadne situácie s dopravou na Súmračnej ulici. Jedná sa o organizáciu 
dopravy, vybudovanie parkovacích miest a osadenie spomaľovačov. Prosím o návrh 
stretnutia s obyvateľmi danej lokality, aj za účasti odborného pracovníka úradu. 3. 
interpelácia je na pána starostu - škoda, že tu nie je - Bolo to medializované, že 
Ružinov opäť získal Zlaté vedro za „Odkaz pre starostu“; a na mňa sa obracajú ľudia 
s tým, že je to trošku poburujúce, že v médiách je takáto informácia a pritom tam sú 
dlhodobo neodpovedané podnety. Tak ja som si tak klikol a zo zaujímavosti, za 
posledné 3 mesiace, som vybral podnety za Ostredky a tu som ich zozbieral a 
prikladám k tomu aj moju interpeláciu. V prílohe prikladám zoznam podnetov zo 
stránky „Odkaz pre starostu“, na ktoré mestská časť nereagovala, alebo reagovala iba 
vágne, nekorektne a občiansky podnet nebol vyriešený ani nebolo občanovi 
odpovedané, na koho sa má obrátiť alebo ako problém môže ďalej riešiť. Prosím o 
prehodnotenie podnetov a odpovedanie obyvateľom. Ďakujem. Je to 18 podnetov - v 
prílohe. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ale musím opäť procedurálne do toho vstúpiť. 

Prvé 2 interpelácie boli na prednostu. Ale sme si schválili v novom rokovacom 
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poriadku, že interpelujeme len starostu alebo členov miestnej rady. Takže treba 
zmeniť adresáta. 

 
p. Patoprstý: Tu mi radia, že vicestarostu mám interpelovať. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Som člen miestnej rady, tak aj kolega Gajdoš, ako 

vicestarosta som interpelovateľný. 
 
p. Patoprstý: Tak vás budem interpelovať, páni, aby sme nezaťažili pána starostu, príliš. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre, vyriešili sme to. Hlási sa do diskusie pán 

prednosta. Udelím mu slovo. 
 
p. Sygút, prednosta MČ: Aby ste boli si vedomí, ak interpelujete prednostu, tak nie že vám 

neodpoviem, pretože nechcem, ale nemôžem. Pretože mi to rokovací poriadok 
neumožňuje. Áno? Páni poslankyne, páni poslanci. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktická pán poslanec Sloboda. Áno, nech sa ti páči. 
 
p. Sloboda: Ja len doplním, že to nie je tým, že sme si schválili taký rokovací poriadok, ale 

tak je to zo zákona. Táto časť rokovacieho poriadku je vyslovene okopírovaná zo 
zákona. Tzn. tak jak  je to tam napísané. To sú veci, čo môžeme. Takže naozaj, ak 
chce niekto interpelovať hocikoho na úrade, tak cez starostu. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem veľmi pekne za túto poznámku. A môžeš 

plynule prejsť do riadneho, pán poslanec Sloboda, nech sa ti páči. Ak to prepnú 
chlapci... 

 
p. Sloboda: Áno. Ďakujem. Ja chcem interpelovať pani riaditeľku Cultusu - ja im to 

odovzdám, teda písomne, pretože naozaj ma zaujíma, akým spôsobom zabezpečovali 
ružinovské... áno to môžem, je to organizácia naša. Áno, s tým, že ma zaujíma, 
naozaj, akým spôsobom zabezpečovali taký ten backgraund Ružinovských hodov? 
Pretože sa opäť stalo to, že vlastne keď prišli ľudia ráno v nedeľu, tak všade samé 
smeti porozhadzované, nikde nič nepoupratované. To ani nehovorím o tom, že 
Cultus v nedeľu bol zavretý. A ľudia tam vlastne boli zvyknutí, že keď tam sedeli 
a boli, tak vlastne mali možnosť ísť, či už k umývadlám alebo k WC-kam, hej? - a to 
teraz proste bolo zatrhnuté. Hoci reálne vnútri tí zamestnanci boli. Takže... ešte aj tie 
upratovačky tam boli, dokonca. Takže sa mi to zdalo také zvláštne, že takéto 
reštrikcie zbytočne urobíme. Keď jednoducho sú to naše hody. A to ani nehovorím o 
tom, že určité, povedzme, že zázemie, jednoducho, jak ho doniesli na tie hody, tak 
jednoducho tak ho potom odniesli na konci, ale vôbec nikto sa o nič nestaral. Takže 
tú interpeláciu odovzdávam a dúfam, že dostanem odpoveď. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A teraz musíme urobiť trošku takú 

procedurálnu habaďúru, pardon za výraz. Pán zástupca Gajdoš, poprosím ťa o krátke 
vedenie tejto schôdze. Ale chlapci, technici, ja sa prihlásim cez môj mikrofón. 

 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Takže, nech sa páči, pán Pener. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Už som v éteri. Ďakujem vám, páni, že ste ma 

prepli. To teraz prosím neberte ako nejaké procedurálne divadlo, ale ja chcem využiť 
možnosť, čo mi ponúka rokovací poriadok, že interpelovaný môže odpovedať 
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okamžite, alebo ústne, alebo - ako to tam máme, aby som odpovedal pánovi 
poslancovi Drozdovi. Len ešte prosím, neverbálne, o potvrdenie. Zaznelo to, či 
som... či mi teraz starosta povedal, kam ide v tejto chvíli? Odpoviem teda okamžite, 
nech to máme. Nedostal som informáciu, akú činnosť ide vykonávať, pán starosta. 
Ale má tu na stole tablet. Takže verím, že ani nešiel domov, ani niekde nakupovať, 
ale dôvod, akú povinnosť teraz plní, úprimne poviem, neviem. Iba toľko. 

 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Vraciam vedenie schôdze. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: (Možno počúva cez ten tablet. Neviem, či je to možné.)  

Dobre, poďme ďalej. Pani poslankyňa Štasselová, nech ... a není na svojom mieste... 
je prihlásená, nevidím ju... Ja to ešte natiahnem..., aj keď by som už to slovo mal 
odňať. Nech sa páči, máte slovo, pani poslankyňa. 

 
p. Štasselová: Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, lebo som si myslela, že odchádza pán 

prednosta a tak sa tým pádom opýtam vás, či neviete, v akom stave je vlastne tá 
kalkulácia, alebo predstava, že by na Banšelovej vnikla materská škôlka? 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Mám to chápať ako interpeláciu? 
 
p. Štasselová: No, áno. Alebo teda, ak máte hneď odpoveď, tak môžeme. Áno ...ako 

interpeláciu, hej. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: No, teraz neviem, kam mi odišiel pán prednosta. Ja sám 

túto informáciu nemám. Tak pre istotu vás poprosím, pani poslankyňa, spíšte to. 
Veď je to pár riadkov. Dajte písomne, lebo toto je zaujímavá vec, čo myslím treba 
zodpovedať. Faktická pani poslankyňa Reinerová. 

 
p. Reinerová: Ľudia odchádzajú a prichádzajú. To mi pripadá úplne komické; každých 5 

minút povieme, že nevieme, kde je vedenie tohto úradu. Nevieme, kde je starosta, 
nevieme, kde je prednosta. Za chvíľu nebudeme vedieť, kde sme sami. Ďakujem, 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Nepočul som výstrel. Prednosta nepochybne žije. Má tu 

veci. Ak sa vzdialil, musí byť niekde nablízku. Nikto nie je prihlásený do bodu 
Interpelácie. Končím bod Interpelácie. 

 
 
Bod č. 18 
Rôzne 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Prechádzame k bodu číslo 18 - bod Rôzne. Nech 

sa páči, ohláste sa do bodu Rôzne. Ja to musím zase zo...., áno už si sa stiahol, pán 
poslanec Guldan, faktickou. Dobre, takže prvý prihlásený pán poslanec Drozd, 
potom budem udeľovať slovo ďalej. 

 
p. Drozd: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta, ste to trošku osviežili, aj posunuli do takej 

humornej stránky; fajn, aj to treba. Ja by som sa posunul teraz znovu trošku do tej 
racionálnej roviny. Aj vzhľadom na to, že máme tu aj petíciu proti zahusťovaniu. 
Máme tu rôzne aktivity, ktoré smerujú k tomu, že musíme a chceme regulovať 
územie Ružinova. Ja si myslím, že aj vzhľadom na tú petíciu, ktorá si myslím, že 
určite vypovedá o tom, čo my všetci dobre vieme, že nie sme spokojní s tým, že sa 
sídliská zahusťujú, v Ružinove. Ale na 2. strane nemôžeme hovoriť iba to, čo 
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nechceme, alebo čo sa nám nepáči, ale musíme sa správať racionálne a musíme 
povedať teda čo chceme. Ja som aj na minulom zastupiteľstve, ktoré bolo naposledy 
v júni, dával návrh uznesenia, aby sme začali pracovať intenzívnejšie na 
urbanistických štúdiách, ktoré budú podkladom pre zmenu územného plánu. Ja si 
myslím, že toto je cesta, kadiaľ musíme ísť. Je to cesta časovo náročná a aj 
vzhľadom na to, že viem, koľko času je potrebného na to, aby sa dospelo k zmene 
územného plánu, čo sa nám v minulosti aj podarilo, keď sme robili na urbanistickej 
štúdií Štrkovecké jazero a urbanistická štúdia Ružinov - východ, kde sa nám na 
základe týchto štúdií podarilo zmeniť územný plán z občianskej vybavenosti, pri 
Vysokej škole práva, z občianskej vybavenosti - na zeleň a parky. A tak isto na 
základe tej druhej štúdie sa nám podarilo zmeniť občiansku vybavenosť na 
Drieňovej ulici, kde sú športoviska, na športoviská. Čiže aj toto sú nejaké dielčie 
výsledky, ktoré sú  - vzhľadom na urbanistické štúdie. Dnes, keď sme o niekoľko 
rokov ďalej, vidíme ako časovo náročné sú prijatia územných plánov zón, ktoré 
zareguluje podrobne územný plán, ktorý nám vyhovuje. Vidíme, ako časovo náročné 
je, aby prebehol proces zmien a doplnkov, ktoré na meste - v prípade 04-iek už 
prebieha 5 rokov. Si myslím, že je najvyšší čas, aby sme začali pracovať na týchto 
urbanistických štúdiách, ktoré pomenujú... 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte jeden príspevok, poprosím, pre pána poslanca 
 
p. Drozd: ... ktoré pomenujú ďalší rozvoj mestskej časti v tých lokalitách, kde sú buď 

braunfieldy, alebo bola doteraz poľnohospodárska pôda. My si musíme naozaj 
povedať, že či chceme - ako, obrazne povedané, som povedal aj v televízii - pestovať 
kukuricu, pomaly v širšom centre Bratislavy a popritom zahusťovať sídliska. Lebo 
iná možnosť není. Videli sme to na prípade mesta, ktorý chcel stavať na 
Astronomickej, alebo si povieme, že toto je širšie centrum mesta, toto sú plochy, kde 
si vieme predstaviť rozvoj, nielen Ružinova, ale aj mesta. Toto sú miesta, kde si 
vieme predstaviť budovanie nájomného bývania, bývania, športu, rekreácie, služieb, 
občianskej vybavenosti. Preto znovu predkladám uznesenie, ktoré bude o tomto 
hovoriť. Čiže: V záujme podpory nájomného bývania, Zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Ružinov ... navrhuje zintenzívniť práce na spracovanie urbanistických 
štúdií. A to: urbanistická štúdia Pálenisko - Domové role, v zátvorke –( ohraničenou 
diaľnicou D1, hlavným tokom Dunaja vrátane prístavu, tokom malého Dunaja, 
Slovnaftskou cestou a ulicou Svornosti) - koniec zátvorky. A urbanistická štúdia 
Mlynské nivy - Východ, ohraničenou Prievozskou ulicou, Balkánskou ulicou, ulicou 
Mlynské nivy a Hraničnou ulicou... Hraničnou ulicou ) - koniec zátvorky, z dôvodu 
prípravy urbanistického riešenia týchto území, čo sa týka bývania, občianskej 
vybavenosti, ako sú materské školy, základné školy, služby, sociálne zariadenia, 
športoviská, parkov atď., riešenia statickej a dynamickej dopravy, ktorá bude slúžiť 
ako podklad na zmenu územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava a predložiť do zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov návrh 
zadaní týchto štúdií do konca roka 2016. Druhou... druhým uznesením by som sa 
vrátil k Patrikovi Guldanovi, kde miestnemu zastupiteľstvu odporúčam, aby 
zastavilo konanie komisie voči poslancovi mestského zastupiteľstva Patrikovi 
Guldanovi. To je všetko. Ďakujem.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalšia prihlásená pani poslankyňa 

Šimončičová. Nech sa páči. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela dať návrh uznesenia k téme 

vydaného súhlasu na výrub 584 kusov stromov pre Národnú diaľničnú spoločnosť, 
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ktorej cestný správny orgán hlavného mesta daroval tieto stromy zadarmo. 
Predkladám takýto návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Ružinov žiada starostu, aby vo veci rozhodnutia cestného správneho 
orgánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 584 kusov 
stromov a 820 m² kríkových porastov pre žiadateľa Národnú diaľničnú spoločnosť 
a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, z dôvodu stavby rýchlostná cesta R7 
Bratislava – Ketelec, Bratislava - Prievoz číslo spisu  --- .. áno... tu sú napísané, zo 
dňa 22.08.2016, bezodkladne požiadal hlavné mesto SR Bratislavy o zmenu 
rozhodnutia a to, aby za povolený výrub bola uložená finančná náhrada vo výške 
spoločenskej hodnoty drevín. Toto predložím návrhovej komisii. A potom mám ešte 
1 návrh uznesenia. Využijem čas, že mám do 3 minút ešte kúsok času. A to chcem 
predložiť takýto návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Ružinov žiada starostu, aby vždy zaradil každú petíciu občanov týkajúcu sa mestskej 
časti Ružinov s počtom podpisov nad 500, ako riadny bod programu miestneho 
zastupiteľstva Bratislava-Ružinov. Prosím kolegov o podporu obidvoch návrhov 
uznesenia. Ďakujem pekne.  ... Ešte využijem... Môžem?... 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Už si naspäť ...  
 
p. Šimončičová: ...Ešte mám ... Čiže máme skúsenosti z prerokovania petícií v meste, v 

hlavnom meste ako mestské zastupiteľstvo. Tam je nad 3000 podpisov sa každá 
jedna petícia nad 3000 podpisov, musí prerokovať ako riadny bod zastupiteľstva. A z 
toho som vychádzala, že Bratislava má zhruba 420 ... alebo (4)30 000 obyvateľov 
a mestská časť Ružinov 72, z toho mi vyšlo šestina zhruba 500 podpisov. Ale máme 
tam takéto nedobré skúsenosti s tým, že nám predkladá hlavné mesto len tú petíciu a 
nemáme k tomu, ako to vybavilo. A podľa petičného zákona do 30 dní musí ten, 
ktorý je... ktorý je... ktorému bola petícia adresovaná, musí do 30 dní aj oznámiť ako 
bola vybavená. Takže potom, ako keď sa oznámi, ako bola vybavená, s týmto... s 
touto informáciou až do riadneho bodu zastupiteľstva, či programu. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. O slovo požiadal pán kontrolór. Udeľujem mu 

slovo. Nech sa vám páči. 
 
p. Furin, miestny kontrolór: Pani poslankyňa, obávam sa, že toto uznesenie nie je dobre 

naformulované. Uznesením zastupiteľstvo nemôže ukladať starostovi nijaké úlohy. 
Hej? Nemôžeme ukladať úlohy starostovi. Vy ste chceli... vy ste mu ukladali, že 
„musí zaradiť na rokovanie niečo - ak niečo“. Hej? - Takto naformulované uznesenie 
proste je... nemôže byť. Lebo...   

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte trvá príspevok pána kontrolóra. Tak vypočujme ho. 

Hneď budem dávať slovo. 
 
p. Furin, miestny kontrolór: No... ale právna... právna formulácia žiadosti.. je to právne 

irelevantné. Vy žiadať môžete aj amerického prezidenta. Hej? A tak isto je povinný 
vám odpovedať, tak isto povinný, ako ...ako starosta. Hej? Žiadosť je proste vágny 
pojem. Také uznesenie sa nedá ani vymáhať ani kontrolovať. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Prvá faktická pani poslankyňa Šimončičová, prosím. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne, pán Furin. Teda čo navrhujete? Ako to mám 

naformulovať? Odporúča starostovi, aby...?  
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p. Furin, miestny kontrolór: No, myslím, si že.... 
 
p. Šimončičová: No to je také, že môže aj nemusí. Ale my chceme, aby sme to zakaždým 

mali nie ako informačný materiál, ale ako riadne prerokovaný materiál. Lebo keď sa 
k niečomu občania Ružinova akože podpíšu, pod niečo a niečo žiadajú, tak by bolo 
dobré, keby sme to vedeli a mali to ako riadny bod prerokovaného materiálu 
zastupiteľstve, nie len ako informačný materiál, ku ktorému nemôžeme mať ani 
debatu, lebo niekto nechce, aby sme o tom debatovali... ako, v programe 
zastupiteľstva.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán kontrolór ma ešte žiada o slovo. 

Udeľujem.  
 
p. Furin, miestny kontrolór: Cesta by možná viedla cez úpravu rokovacieho poriadku. 

Zrejme po skúsenostiach, po nejakých týždňoch fungovania tohto rokovacieho 
poriadku, možno bude rozumné to vyhodnotiť. A toto by sa dalo možno cez rokovací 
poriadok presadiť. Nie som si istý. Ale teraz v tejto chvíli takéto riešenie ma 
napadlo.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická, pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. Ja čisto prakticky len k tomu rokovaciemu poriadku. Žiadať síce 

môžeme, ale v podstate starosta naozaj nemusí akceptovať čokoľvek, čo mu 
navrhneme. Takže, áno, lenže toto je jediný spôsob, akým môžeme vyjadriť to, čo 
chceme. Nemáme inú možnosť vyjadriť voči starostovi naše žiadosti, ako takýmto 
spôsobom. To znamená, že áno. Toto je ten prípad, že my ho môže požiadať, ale 
nemusí na naše žiadosti reagovať. To je druhá vec. Ale tak je to postavené, či už 
zákonne - a logicky, tým pádom aj v našom rokovacom poriadku, že my ho síce 
požiadať môžeme, ale je na ňom, že čo bude akceptovať a čo nie. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Počas vystúpenia pána .... kontrolóra, ak sa 

nemýlim ešte pani Tomáškova sa prihlásila. Udeľujem slovo. Faktická. 
 
p. Tomášková: Nechcem zdržovať. Ale toto je možno na legislatívnu komisiu. Veď my, 

zastupiteľstvo, prijímame nejaké rozhodnutia ako svojprávny orgán. Ak my sa 
rozhodneme ako zastupiteľstvo, že sa chceme zaoberať petíciami, ktoré podajú 
občania našej mestskej časti, ktorých my reprezentujeme, tak neviem prečo by sme 
o to mali vyslovene žiadať starostu. My si dajme sami sebe, že proste petícia, ktorá 
bude mať určitý počet hlasov, tak sa ňou budeme zaoberať. A my si to dajme do 
programu. Na to my nepotrebujeme pána starostu. My reprezentujeme našich 
voličov. A keď naši voliči petíciou vyjadria vôľu nad určitým počtom, tak sami sebe 
si dajme záväzok, že to nebudeme mať v informatívnych materiáloch, ale budeme to 
mať prerokovávať. Nemusíme to rozhodnúť dneska. Ja by som... neni tu pani 
Šurinová, ak tú má nejakého kolegu, prosím vás dajte si tento bod do legislatívnej 
komisie a prerokujme si to. A rozhodnime si to v pozadí, na poslaneckých kluboch, 
alebo nájdime ... cez pani ... cez právne oddelenie, nech nám trebárs poradia. Ale ja 
si myslím, že táto cesta ... možno si to vydiskutujem s pánom kontrolórom ... je 
schodná. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán kolega Gajdoš, zase by som ťa poprosil o 

krátkodobé vedenie schôdze, aby si mi udelil slovo.  
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p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Nech sa páči, pán kolega, dajte si slovo. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Zase cez môj mikrofón, keby ste ma... páni. Ďakujem 

veľmi pekne. Dámy a páni, bol vám distribuovaný materiál. Využívam vlastne náš 
rokovací poriadok a predkladám v Rôznom materiál s návrhom uznesenia, ktorý 
nebol zaradený do programu ako riadny bod rokovania. Materiál sa volá Návrh na 
schválenie mesačnej odmeny miestneho kontrolóra miestnej časti Bratislava-
Ružinov. Najprv prečítam ten návrh uznesenia. Máte ho, ale proforma a potom 
pridám aj vysvetlenie. Návrh uznesenia znie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, po prerokovaní materiálu, schvaľuje mesačnú odmenu 
miestnemu kontrolórovi miestnej časti Bratislava-Ružinov v súlade s ustanovením 
§ 11 ods. 4 písm. j) a § 18 c) ods. 5 zákona 369/ 90 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a to vo výške 20 % mesačného platu, s účinnosťou od 1. 
októbra 2016. Odôvodnenie predkladám nasledovné. Ten citovaný § 18 c), zákona o 
obecnom zriadení umožňuje obecnému, v našom prípade miestnemu zastupiteľstvu, 
schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi,... schváliť mesačnú odmenu až do výšky 
30 % mesačného platu. Zastupiteľstvo môže rozhodovať o takejto odmene počas 
celého funkčného obdobia kontrolóra, kedykoľvek rozhodnúť aj o zastavení, odňatí, 
zvýšení, znížení takejto odmeny, pričom obecné zastupiteľstvo - my miestne, môže 
pristupovať k odmenám tak, že budú vyplácané vlastne spätne za určité obdobie, 
alebo za.. dopredu - profuturo - sa to povie?, za každý mesiac. Tento návrh 
odôvodňujem nasledovne. Sú to už vlastne 2 roky, čo pán kontrolór nastúpil do 
svojej funkcie. Ten útvar pod jeho vedením zdynamizoval svoju účinnosť, útvar je 
dôležitou súčasťou miestneho úradu, kontrolór plní svoje úlohy z plánu kontrolnej 
činnosti riadne, včas. Najmä my, ktorí sme členovia miestnej rady, máme aj tú 
osobnú skúsenosť, že pán kontrolór, svojimi konzultáciami, či už voči miestnemu 
úradu, ale myslím aj voči našim organizáciám, ktoré zriaďujeme, poskytuje 
pravidelne vlastne konzultácie, aby sa predchádzalo kolíziám so zákonom. A na 
základe vlastne práce vykonanej miestnym kontrolórom za uplynulé obdobie výkonu 
tej funkcie, tých dvoch rokov, navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
mesačnú odmenu vo výške 20 % mesačného platu s účinnosťou od 1. 10. 2016. Teda 
vlastne do budúcna. Toľko uvedenie materiálu. Vlastne všetko. Ďakujem veľmi 
pekne. 

 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem, odoberám ti slovo.  
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak, vraciam sa k vedeniu schôdze. Faktická 

pán poslanec Matúšek, nech sa páči.  
 
p. Matúšek: Môžem, pán predsedajúci, k tomuto, čo ste teraz predniesol? 
 
p. Pener : Faktická, na mňa, na moje riadne vystúpenie. Pochopiteľne.  
 
p. Matúšek: Tak, poviem takú poznámku z mojej strany - predčasné Vianoce. Ak 

nerozumiete, tak hlásia to v rádiách; čokoľvek, čo sa týka peňazí, že to sú predčasné 
Vianoce. Tak som si to troška tak prisvojil. Ja by som mal jednu poznámočku. Ak by 
pán kontrolór na ten problém okolo verejného parkoviska mi neodpísal, že to není v 
jeho kompetencii, ale by sa pričinil, aby to parkovisko týmto spôsobom bolo 
otvorené, tak budem hlasovať aj dvomi rukami, čiže desiatimi prstami. A ak by 
zároveň nepripomienkoval schválenie... jednohlasné schválenie.... Môžem to 
dokončiť? ... Na rade a podľa výpovedí, alebo teda vypočutia si pásky, že 
komentoval dosť negatívne zámenu pozemkov, tak potom budem určite proti. 
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A chýba mi tu... chýba mi tu, že ako zdynamizoval svoju činnosť... teda akými 
konzultáciami? Na základe akej práce vykonal? Teda... chýba mi príloha, že čo 
vlastne urobil, aby mal okrem svojho riadneho platu aj odmenu? To mi chýba. 
Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalej riadnou pán poslanec Jusko, nech sa 

páči.  
 
p. Jusko: Ďakujem, pán predsedajúci. Ja v bode číslo 18, teda Rôznom bode, chcem 

navrhnúť 2 uznesenia. 1. - Miestne zastupiteľstvo odporúča doplniť finančné 
pravidlá prenájmu priestorov v správe mestskej časti Bratislava-Ružinov o prenájom 
pozemkov. Termín: októbrové zasadnutie mestského... miestneho zastupiteľstva 
Bratislava-Ružinov. Zodpovedný: starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov. A 2. 
uznesenie k tomuto bodu: Miestne zastupiteľstvo žiada zverejniť zoznam vybraných 
seniorov na zájazdy v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Termín: ihneď. 
Zodpovedný: prednosta mestskej časti Bratislava-Ružinov. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pardón. Malá konzultácia s organizačným... 

teda s vnútorným odborom.... Pardón, musím sa teraz obrátiť na...Pokojne dôjdite na 
svoje miesto, pán poslanec. Bez toho, aby som vám udeľoval slovo, zopakujte 
prosím, alebo naznačte mi neverbálne - tam bol termín .. októbrové...  do 
októbrového zastupiteľstva? 

 
p. Jusko: Áno. Októbrové zastupiteľstvo 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Len musím upozorniť vlastne už tým, že máme tak 

nahusto nasekané zastupiteľstvá, mesiac čo mesiac, vlastne už teraz sme mali 
uzávierku materiálov... 

 
p. Jusko: Dobre. Novembrové zastupiteľstvo.  
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: November. 
 
p. Jusko: Môže byť? 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Tak, ak si to ako predkladateľ osvojíte, prosím písomne 

aj to opraviť návrhovej komisii. Opravuje pani predsedníčka. Výborne ďakujem. 
Ospravedlňujem sa za vsuvku, ale bolo potrebné... odstrániť, aby sme nejaký 
rozpor... aby nevznikol rozpor. Ďalej prihlásený pán poslanec Guldan. Nech sa páči. 

 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. S pánom poslancom Martinom Ferákom, predsedom 

komisie územného plánovania životného prostredia, dopravy predkladáme 
miestnemu zastupiteľstvu návrh, ktorý... ktorým odporúčame starostovi, pánovi 
Pekárovi, riešiť zámer výstavby materskej školy v lokalite Ružomberská. Zvážiť 
možnosť tohto investičného zámeru prostredníctvom, ak by to bolo potrebné, aj 
prostredníctvom úveru. Treba využiť, že tento... že tento... že tento priestor je v 
našom ... v našom majetku a myslím si, že všetci, ktorí sledujete demografický 
vývoj, ako sa detičky rodia, myslím, že rodičia toto veľmi uvítajú. A myslím, že aj tí, 
ktorí to podporia, budú mať dobré body do budúcich volieb. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Vojtašovič. Na kolegu 

Guldana? Nech sa páči, máš slovo.  
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p. Vojtašovič: Chcel by som len povedať to, že súhlasím s predkladateľmi, že s tým 

priestorom treba niečo robiť. Je potrebné tam vybudovať asi tú materskú škôlku. Ale 
netreba brať, podľa mňa, na to úver. Treba sa usilovať o externé zdroje financovania, 
plus ak dostaneme z Národnej diaľničnej spoločnosti za predaj tých pozemkov pod 
diaľnicu 1.700.000 EUR, tak úver je asi zbytočný. Ďakujem.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Mimo mikrofónu zaznelo od kolegu Guldana, že 

akceptuje, čo povedal pán poslanec. Takže upravíš návrh uznesenia, hej? Dobre šak 
na to si kľudne sadni, potom to, prosím, predlož návrhovej komisii. Budeme to 
počuť. Faktická pani poslankyňa Tomášková. 

 
p. Tomášková: Tiež chcem zareagovať v podobnom duchu, pretože ak si spomínate, sme sa 

v tomto rozpočte zaviazali, z tých dodatočných zdrojov, to čo sme robili úpravu 
rozpočtu, že ideme do zatepľovania materských... škôl. Sľúbili sme pri tom materiáli, 
že neopomenieme tie ostatné. Myslím si, že branie úveru na ďalšiu materskú školu - 
ja sa prikláňam k tomu, čo hovorí kolega Vojtašovič, mestská časť naozaj ťahá za 
veľmi, veľmi krátky koniec, čo sa týka čerpania externých zdrojov, ako sú rôzne 
dotačné a granty. Tu sa budem prikláňať k tomu, aby naozaj na mestskej časti bol 
vypracovaný jeden kvalitný projekt na zvýšenie kapacity miest materských školách a 
získali sme dotáciu buď z Ministerstva školstva alebo z Úradu vlády, alebo inými 
formami. A nezaťažovala by sa naozaj, keď to nepôjde inak, tak určite sa zapoja aj 
naše zdroje, ale úver by som tiež navrhovala z toho ... zatiaľ aspoň teda  - nedávať do 
uznesenia, nechať to možno na komunikáciu s finančným oddelením a čo nás pustí 
ďalší rozpočet. Ale do uznesenia by som to nedávala. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne. Faktická pán poslanec Alscher. Ale ideš 

faktickou na faktickú? Prihlás sa riadnou, buď tak dobrý. Však... nezabudneme čo 
sme vraveli. Ďalej pán poslanec Vojtašovič, nech sa páči. 

 
p. Vojtašovič: Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel, vážení kolegovia, vám oznámiť, že 

doterajší poslanecký klub Siete bude s účinnosťou od 27. septembra, čiže od dnes, 
pôsobiť pod názvom Alternatíva pre Ružinov. Všetky ostatné náležitosti zostávajú 
nezmenené. Uvedené bude tiež oznámené v elektronickej forme starostovi, 
organizačnému oddeleniu a predsedom ostatných poslaneckých klubov. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Ďalej prihlásený pán poslanec Patoprstý. 

Nech sa páči. 
 
p. Patoprstý:  Ďakujem za slovo. My sme si s pani poslankyňou Tomáškovou pripravili 

nasledujúce uznesenie. Žiadame pána starostu o nasledovné: - vzhľadom na nejasné 
plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva Ružinov žiadame, aby pri odpočte 
uznesení písomne v materiáloch na miestne zastupiteľstvo aj v riadnom bode 
rokovania bolo pri uzneseniach v stave „plní sa“, odpočtované ako sa uznesenie plní 
a aké konkrétne kroky boli k plneniu uznesenia vyhodnotené. Termín: od 
nasledujúceho miestneho zastupiteľstva. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak sedíš v návrhovej komisii, hneď si si 

mohol sám sebe odovzdať návrh uznesenia. Pán poslanec Sloboda, ďalej prihlásený. 
Nech sa páči. 
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p. Sloboda: Ďakujem. Ja v spolupráci s pánom Matuškom predkladám tak isto návrh 
uznesenia. A to, že žiadame pána starostu, aby dodržal upozornenie prokurátora 
doktora Filipčíka zo dňa 29. 2. 2012 na základe ktorého je mestská časť po povinná 
zabezpečiť prístup verejnosti na parkovisko na pozemkoch p. č. 10 800/66, 
10 800/67 , katastrálne územie Nivy. Konkrétne je to parkovisko Líščie Nivy - 
Palkovičova. Upozornenie nestratilo platnosť, ani sa nezmenil status verejného 
parkoviska. To je aj ten dôvod, pretože - v tomto okamihu naozaj to parkovisko je 
oplotené. To oplotenie je zabudované do nášho majetku, to znamená, že do majetku 
mestskej časti, ktorým je práve ...tá betónová časť parkoviska. To nevlastní majiteľ 
pozemku. My vlastníme tú stavbu na tom pozemku, ktorá je navyše súčasťou 
verejnej komunikácie. To znamená, že nemôže byť ani oplotená, minimálne by sme 
k tomu mali dávať súhlas my, keďže je to zabudované do nášho parkoviska, do toho 
konkrétneho skeletu, do toho betónu a rovnako do toho betónu aj zakomponoval 
práve tie rampy, ktoré... ktoré tam chce osadiť, aby sa na to parkovisko nedalo 
vchádzať. Takže z tohto dôvodu predkladám tento návrh uznesenia. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Guldan - na kolegu, 

áno? Dobre.  
 
p. Guldan: Prokurátor Filipčík vo svojom ... vo svojich námietkach nepoužil ani inštitút 

protestu, ktorý mu zo zákona prislúchal. No - a mohol použiť. Použil tu 
najmiernejšiu formu - a to bol protest (?), čo pán poslanec citoval, alebo 
upozornenie. To upozornenie... to je taká forma, ktorá je bez chuti a bez zápachu. Je 
to síce zákonná forma, ale pokiaľ ja mám skúsenosti ešte s našou nešťastnou 
Cvernovkou, to je.. to je inštitút ... to upozornenie, ktoré môže a nemusí starosta 
rešpektovať. Pokiaľ to neurobí, samozrejme a má možnosť, pán prokurátor, to dať na 
súd. Že to je... že žiadame, niečo čo ... Lebo pri tej argumentácii o tom, že na tej 
parcele je stavba, ktorá  je legálna, tak ako to vyargumentoval pán... pán poslanec, 
tuto vedľa mňa sediaci, mohol naozaj ten prokurátor protestovať, tú vec. Nie len 
upozorňovať. To by malo iný záber a právnu silu. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktická pán poslanec Alscher. Teda... dobre 

udeľujem ti slovo... 
 
p. Alscher : ... prosím ?  
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Udeľujem ti slovo, lebo nemal som istotu, na čo ideš 

teraz reagovať faktickou. 
 
p. Alscher: Teraz idem reagovať na kolegu Guldana. Pán poslanec Guldan, neviem, čo ste 

týmto chceli celým povedať? To uznesenie, ktoré navrhol pán poslanec Matušek, 
spolu s pánom poslancom Slobodom, je v záujme riešenia situácie, ktorá 
traumatizuje obyvateľov tejto ulice už niekoľko mesiacov a odvoláva sa na 
rozhodnutie prokurátora, ktoré je jedným zo zákonných nástrojov na to, ako zabrániť 
tomu, aby toto parkovisko bolo uzavreté a nejakým spôsobom spriechodniť. To 
znamená, že spochybňovať rozhodnutie prokurátora považujem v tomto momente za 
nie úplne vecné a ani na mieste. Pretože toto uznesenie rieši záujem obyvateľov 
danej oblasti. Takže prosím vás, neberme tie veci na ľahkú váhu. Nie je ...nejde o to, 
či to bolo povedané formou usmernenia alebo protestu. Ide o to, zabrániť tomu, aby 
to parkovisko bolo naďalej protiprávne uzavreté. Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktická, pán poslanec Guldan. No, ideme dnes v tom 
skúšobnom režime, podľa nového rokováku; nedarí sa nám to, ale dobre. Už to slovo 
udelím, nech sa pohneme ďalej. 

 
p. Guldan: Pán poslanec Alscher, my sa asi dobre nepočúvame. Ja nenamietam uznesenie, 

ktoré ste... sformuloval pán poslanec, alebo páni poslanci, ja som mal potrebu 
poukázať na nedostatočný spôsob využitia právomoci verejného funkcionára, ktorým 
je prokurátor, zasadiť sa o veci verejné. Aby využil silnejší inštitút, ktorý už zákon 
umožňuje. Ja... ste ma nepočúvali. Toto je meritum mojej celej pripomienky. To, aby 
ste vedeli ako prokuratúra môže a nemusí veci pomôcť. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Pán poslanec Matúšek... môžeš to prosím ťa, Jozef, 

zhustiť do toho tvojho riadneho príspevku? Lebo fakt, teraz ideme faktickými na 
faktickú. Si prihlásený aj riadnou. Dokážeš povedať v riadnej... čo.. Dobre. Udelím 
... udelím ti slovo. Ešte nie si v éteri. Dajte prosím mikrofón pánovi poslancovi. Ale 
už nabudúce, skutočne, riaďme sa tým, že faktickou na faktickú ... porušujeme, čo sa 
len dá v tom rokovacom poriadku. 

 
p. Matúšek: Dobre. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa. Len chcem mini dodatok dať k 

pánovi Guldanovi - ak nevie moje meno, kto vedľa sedí. Tak, prosím vás pekne, nie 
som ješitný, ale je to smutné, keď mu to vypadáva. Sedíme tu už niekoľko mesiacov. 
Ale ten minidodatok je, že upozornenie príslušnej prokuratúry bolo vydané za 
pasivitu miestnej časti Bratislava-Ružinov. To je všetko. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A teraz si aj prihlásený riadnou, tak môžeš 

prejsť do riadnej, nech sa páči... riadneho príspevku.  
 
p. Matúšek: Ďakujem pekne. Navrhujem uznesenie nasledovného obsahu: Žiadam starostu 

mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby zahájil rokovanie s riaditeľom migračného 
úradu Ministerstva vnútra, pánom Prieselom, o zámene priestorov bývalej Materskej 
školy na Pivonkovej číslo 9 z dôvodu, že nám chýba... dostatok teda..., že máme 
nedostatok miest pre detí v Ružinove. Ak môžem povedať z interného rokovania, 
korektne pán riaditeľ povedal, že nemá s tým problémy. Ak mu nájdeme dôstojné 
priestory, že to môže zrealizovať aj zajtra. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Zareagujem faktickou, tú si môžem udeliť 

sám... My sme na túto tému sa bavili, tuším na poslednom grémiu, si nás Jozef 
informoval, že si sa stretol teda s riaditeľom migračného úradu Ministerstva vnútra. 
Ja som ale nad tým premýšľal... rozprávali sme sa, že vlastne ten riaditeľ úradu v tej 
hierarchii ministerstva je vlastne pánom sám sebe. Má nad sebou až ministra, nie 
štátnych tajomníkov, prezídia atď. Ale ja sa obávam, že  ... nespochybňujem to, čo si 
si tam vypočul na tom rokovaní s pánom Prieselom, ale obávam sa, že on nebude 
pánom nad majetkom, ktorý užíva. To bude vnútro, Ministerstvo vnútra, ako také. 
Možno sekcia hnuteľného-nehnuteľného majetku, ktorá tam je... to neviem. 
A ...dobre. Máš právo, samozrejme, predložiť takýto návrh uznesenia. Ale dopredu 
hovorím, že tam vidím... vidím nejaký... možnú ... možný zádrhel v tom, že pánom 
nad majetkom bude minister, nie riaditeľ úradu. No - a spustil som faktické! Bolo mi 
to treba. Faktické na faktické. Zase! Dobre, ja tie slová udelím. Ale budúce 
zastupiteľstvo už musíme fungovať naozaj trochu inak. Prvý pán poslanec Matúšek, 
nech sa páči. 
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p. Matúšek: Ďakujem. Ja len krátko. Súhlasím s tvojim názorom, ale pán Priesel ... je 
pánom sám sebe. A odbor nehnuteľnosti - to si správne povedal - Ministerstva vnútra 
je ten 2. stupeň. Čiže akonáhle starosta, je partnerom, ho navštívi, tak sa môžu 
dohodnúť a to už je len... by som povedal ďalší krok k uskutočneniu toho... tej 
zámeny. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Faktická pani poslankyňa Tomáškova, 

prosím. 
 
p. Tomášková: Mojou faktickou poznámkou reagujeme na príspevok pána kolegu Jožka 

Matúšeka - a - na jednej strane nechcem povedať, že chválim, ale páči sa mi to, že 
my poslanci sme naozaj aktívni, všetci, vieme ...vidím, že je prihlásená pani 
doktorka Barancová, tak asi tuším o čom bude hovoriť. My tu chŕlime nápady, 
kolegovia, naozaj! Akože, jeden... nevravím, či je realizovateľný, ale ... pán kolega 
predniesol nápad, ako naozaj riešiť absolútne kritickú situáciu s miestami v 
materských škôlkach. Ja uznám, že môže byť milión 500 problémov za tým 
nápadom, ale s predstaviteľom mestskej časti, svojou reakciou na ten nápad, podľa 
môjho názoru pán kolega sa máte poďakovať a povedať - budeme robiť všetko pre 
to, aby sme urobili aj nemožné, aby sme tie priestory získali. A nie prvú vetu 
povedať: bojím sa že v tom budú problémy, lebo pán Priesel nie je dostatočne 
kompetentný na to. Ja... ja si... my tu ...sedím už šiesty rok, a škôlky sú problém. A z 
tohto auditória vzišlo strašne veľa nápadov ako riešiť nedostatok kapacít. A 
očakávam, že mestská časť nás použije ako  .?? ??.. teda tých ľudí, ktorí chodíme s 
tými nápadmi, lebo sme v tom teréne a nepovie nám na zastupiteľstve – ďakujeme - 
ale. Takže by som bola rada, aby sme naozaj hľadali, čo najviac možností. Až keď to 
nepôjde, sa povedalo, že sa to nedá. Ale nie hneď na začiatku aby sme povedali, že  - 
ale. Ďakujem.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktická pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Súhlasím s pani kolegyňou. V kontexte tohto, ďalší nápad, bývalá materská škola 

na Smolníckej, ktorá... ktorej budova patrí aj patrila Slovenskej plavbe a prístavom, 
čo veľa ľudí nevedelo. Táto budova bola ponúknutá mestskej časti Ružinov na 
odkúpenie. Samozrejme, vzhľadom na tú výšku, to bolo problematické v minulosti. 
Ale vzhľadom na ten príjem, ktorý má prísť do mestskej časti za predaj pozemkov, 
by som možno o tomto uvažoval. Či o vybudovaní novej materskej škole na tej 
Ružomberskej, alebo odkúpenie bývalej materskej školy od prístavov. Proste aj - aj 
možno, ale treba sa tým zaoberať. Tak ako hovorí pani poslankyňa Tomášková. 
Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. A ešte pani poslankyňa Barancová, nech 

sa ti páči. 
 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Na komisii školstva, kultúry a športu sme získali 

informáciu  od pani Kováčovej, že bolo neprijatých 341 detí. Myslím si, že toto číslo 
sa nám  nejako zvyšuje. Myslím, že v predchádzajúcom období to bolo niečo vyše 
200. Za to obdobie sa nič neudialo. Na to, aby sme ten počet detí, neprijatých, 
znížili. Ja by som sa chcela opýtať, lebo dostatočne tomu nerozumiem, že  - 
nemôžeme starostovi ukladať, potom, že  - len odporúčať teraz, aké materiály sa 
dostanú do zastupiteľstva, aké sa nedostanú. V tejto súvislosti by ma zaujímalo, či 
materiál, podrobný materiál, ktorý sa bude týkať neprijatých detí - a ja by som bola 
veľmi rada, keby sme taký materiál ... a aby taký materiál bol predložený poslancom, 
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to znamená - neprijaté deti - z dôvodu, akého dôvodu? - a samozrejme, že ma 
zaujíma aj ich teda bydlisko. Teda koľko detí bolo neprijatých z Ružinova, alebo 
koľko bolo prijatých mimo Ružinova. Ďalej by som si predstavovala, že ...máme tam 
materiál, v ktorom je teda množstvo variant, ako čo riešiť, ale ja by som si 
predstavovala skutočne už riešenie kritickej situácie - čo sa dá teda urobiť? Myslím, 
že ozaj z tohto pléna vyšlo množstvo rôznych nejakých myšlienok, návrhov. A ja 
mám taký pocit, ako keby zostali nejaké nezodpovedané. Myslím si, že toto 
zastupiteľstvo vytvára takú kreatívnu... kreatívnu atmosféru. Je to zastupiteľstvo, 
ktoré ozaj ponúka množstvo riešení. Ale teda, aby ste aj vy teda tie riešenia nejakým 
spôsobom uchopili a dali nám nejakú spätnú väzbu. Lebo tá spätné väzba je 
mimoriadne pre nás dôležitá. A keď hovoríme o riešení kritickej situácie, opäť 
chcem povedať, som členka rady v Základnej škole Ružová dolina, ja som s pani 
riaditeľkou o tom rozprávala, je tam možné zriadiť 2 triedy .... myslím si, že sú tie 
priestory, takže opäť ponúkam takéto nejaké riešenie. Je len otázka určitej flexibility 
úradu, na to aby jednoducho takúto situáciu riešila. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem dnes. Než udelím slovo pánovi poslancovi, 

prihlásil sa pán prednosta. Udeľujem mu slovo. 
 
p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Konkrétne odpoviem vám, teraz, pani poslankyňa... Pani 

poslankyňa... vám idem odpovedať. My sme s pánom zástupcom starostu, s pánom 
Gajdošom, minulý týždeň v piatok podnikli výjazdy do piatich škôlok. Z toho sme v 
troch pozerali nové priestory, kde budú vznikať škôlky,... triedy, kde konkrétne 
riešime veci. Dokonca na Severnej už máme ... v priebehu školského roka otvoríme 
ďalšie 2 triedy. Tu správne poznamenal pán kontrolór, stalo sa nám aj to, že rodičia 
si dali do dvoch aj troch škôliek ...škôlok žiadosti o prijatie detí. Stalo sa to, že v 
podstate v jednej sme ich prijali, v ďalších dvoch sme ich logicky nemohli prijať. 
Máte ale pravdu, že je niekoľko stovák detí, ktoré sme nemohli prijať. Ale tie 
riešime v priebehu tohto školského roka. Že -  aj počas školského roka otvoríme 
triedy, prerobíme triedy a príjmeme ich ešte do konca školského roku. V tejto veci 
veľmi intenzívne pracujeme. Je to jeden z hlavných bodov, ktoré potrebujeme riešiť. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz s faktickou pán poslanec Horváth, máte 

slovo. 
 
p. Horváth: Ďakujem veľmi pekne, pán vicestarosta. Keď už toľko riešime tie naše škôlky 

a všetko, čo keby sme spravili taký back-office a poprosili by sme všetkých 
riaditeľov a riaditeľky z materských škôl, aby nám dali zoznam detí a pripísali 
k tomu, že ktoré majú trvalý pobyt v Ružinove a ktoré nie? Možná by sme sa 
prekvapili a nemali by sme toľkoto.../ pardon/ toľkoto neprijatých detí v mestskej 
časti Ružinov. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte faktická pán poslanec Patoprstý. 
 
p. Patoprstý: Ďakujem pán vicestarosta. Ja iba doplním informáciu. Tých 341 neprijatých 

detí, to už je vyfiltrované o ružinovské deti nad 3 roky. Čiže tých detí možno bolo 
raz toľko. Lebo žiadosti si dávali presne aj deti, ktoré tu nemajú trvalý pobyt a deti, 
ktoré nemajú 3 roky. Čiže ten stav je oveľa horší. A na margo pána prednostu - ešte 
trošku asi nie je zorientovaný, mu to robí problém, nie je to materská škola Severná  
- ale Západná. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Čiže - úplne na opačnom konci. Dobre, nikto sa nehlási 
do diskusie v bode Rôzne. Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby nám 
predniesla v tom poradí, ako bolo predložené návrhy uznesení. Nech sa páči, pani 
predsedníčka komisie. 

 
p. Tomášková: Tak ďakujem. Asi najťažšiu úlohu budem mať na záver. Máme myslím 11 

tých návrhov uznesení... 12. Ak mi to trošku pôjde pomalšie, keďže to píšete rukou.. 
a viem aj s takým zapálením, tak sa dopredu ospravedlňujem, budem sa snažiť to 
prečítať tak, ako ste to podali. Prvé  - návrh uznesenia - podal pán kolega Drozd. A 
znie takto: V záujme podpory nájomného bývania zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislavy-Ružinov navrhuje zintenzívniť práce na spracovaní urbanistických štúdií. 
Urbanistická štúdia Pálenisko- Domové role, ohraničenou diaľnicou R1, hlavným 
tokom Dunaja, vrátane prítoku, tokom malého Dunaja, Slovnaftskou cestou a ulicou 
Svornosti a urbanistickou štúdiou Mlynské Nivy-Východ, ohraničenou Prievozskou 
ulicou, Bajkalskou ulicou, ulicou Mlynské nivy a Hraničnou ulicou, z dôvodu 
prípravy urbanistického riešenia týchto území, čo sa týka bývania, občianskej 
vybavenosti v zátvorke (materské školy, základné školy, služby, sociálne zariadenia 
športoviská, parkov, riešenia statickej a dynamickej dopravy, ktorá bude slúžiť ako 
podklad na zmenu územného plánu hlavného mesta Bratislavy...  hlavného mesta SR 
Bratislavy a predložiť do zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov návrh v 
zadaní týchto ...štúdii do konca roka 2016. My budeme čítať jednotlivé uznesenia, 
alebo po každom ideme hlasovať? 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Uznesenie – hlasovanie, uznesenie- hlasovanie 
 
p. Tomášková: Dobre, takže pán Pener, prosím vás ... 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dám hlasovať o uznesení. Sú nejaké pripomienky k 

návrhu uznesenia. Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 
 
Hlasovanie : Za 14, nikto proti, 6 sa zdržali, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia bol schválený. 

Poprosím ďalší návrh. 
 hlasovanie č. 23. 
           za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 1 
            - uzn. č. 327/XVIII/2016-pozastavené 
 
p. Tomášková: Ďalší návrh uznesenia je od opätovne od pána kolegu Drozda... 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Počúvajme sa, prosím, nech vieme, o čom hlasujeme. 

Ospravedlňujem sa. 
 
p. Tomášková: Miestne zastupiteľstvo ... pardón ... odporúča / pardón,/  pán Slavo Drozd 

odporúča/  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Ružinov zastaviť 
konanie voči poslancovi miestneho zastupiteľstva Patrikovi Guldanovi. Nech sa páči.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Pardón. Ja som nezachytil ten začiatok. Miestne 

zastupiteľstvo odporúča...? 
 
p. Tomášková: Nie. Ja som sa ospravedlnila - Slávo Drozd je autor a text znie – 

„odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Ružinov zastaviť 
konanie voči poslancovi miestneho zastupiteľstva Patrikovi Guldanovi.“  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, ďakujem... Hneď dám pripomienku k návrhu 
uznesenia. Nie teda na zmenu, ale v tomto prípade potrebujeme - pán kontrolór, 
opravte ma, trojpätinovú väčšinu prítomných? Nakoľko ide o rozhodovaní o tom či 
nastalo porušenie zákona?  

 
p. Furin, miestny kontrolór: 3 pätiny prítomných. Zo zákona 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Môžete prosím vás aj na mikrofón, aby sme to mali aj na 

zázname. Poprosím mikrofón pre pána kontrolóra, keby ste to prosím ešte aj. 
 
p. Furin, miestny kontrolór: O tomto špeciálnom bode sa vyžaduje hlasovanie 

trojpätinovou väčšinou z prítomných poslancov. Preto treba urobiť prezentáciu. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre, sú ešte nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Áno. Už sa mi hlásite prvý pán poslanec Guldan. Odovzdávam slovo pánovi 
poslancovi Slobodovi. 

 
p. Sloboda: Máme to aj v prílohe rokovacieho poriadku. Rozhodovanie o tom či nastalo 

nesplnenie alebo porušenie zo strany z ústavného zákona o ochrane verejného 
záujmu a je tam nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Hej? Takže... potom 
o čom sa tu bavíme? Tak keď hovoríte niečo, tak citujte zo zákona .... 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím mikrofón pre pána kontrolóra. Aj keď... 
 
p. Furin, miestny kontrolór: V zákone je napísané: -„zastavenie konania, v takomto bode 

si vyžaduje trojpätinovú väčšinu prítomných“. Poprosím z organizačného, ukážte to 
pánu poslancovi. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Krátke zdržanie. Ale myslím, že je potrebné .... 

Dobre, nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Poprosím, 
pripravte nám, páni prezentáciu. Prosím prezentujme sa. Neprítomným ... no teraz už 
nie, ale neprítomným karty ešte.... Prosím všetkých prítomných doprezentovať sa. 
Tak ďakujem. Prezentovaných 20 prítomných pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

  
Hlasovanie:  Za 6, 4 proti, 10 sa zdržali. Návrh... návrh uznesenia nezískal dostatočnú 

podporu a teda nebol ...pardón schválený. Pozdný večer už začína podpisovať. 
Poprosím ďalší návrh uznesenia. 

 hlasovanie č. 24. 
           za: 6, proti: 4, zdržalo sa: 10, nehlasovalo: 0 
            - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
p. Tomášková: Ďalší návrh podala kolegyňa Katarína Šimončičová. Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada starostu, aby vo veci rozhodnutia cestného 
správneho orgánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým bol 
vydaný súhlas na výrub  584 kusov stromov a 820 m² kríkových porastov, pre 
žiadateľa Národnú diaľničnú spoločnosť, akciová spoločnosť, Mlynské nivy 45, 821 
09 Bratislava z dôvodu stavby - rýchlostná cesta R7 Bratislava - Ketelec - Bratislava 
Prievoz - číslo spisu nebudem čítať - vydaného dňa 22.8.2016, bezodkladne požiadal 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy o zmenu rozhodnutia a to, aby za 
povolený výrub bola uložená finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty 
drevín. Nech sa páči.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 
Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie, prosím hlasujme. 

 
Hlasovanie: Za 16, nikto proti, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali. Návrh uznesenia bol schválený. 

Ďakujem. Poprosím ďalší. 
 hlasovanie č. 25. 
           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 2 
            - uzn. č. 328/XVIII/2016- pozastavené 
 
p. Tomášková: Ten ďalší návrh uznesenia podala kolegyňa Katarína Šimončičová. Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada starostu, aby vždy zaradil 
každú petíciu občanov, týkajúce sa mestskej časti Ružinov s počtom podpisov nad 
500, ako riadny bod programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Ružinov. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie, hlasujme. 
 
Hlasovanie: Za 15, nikto proti, štyria sa zdržali. Návrh uznesenia bol schválený. Poprosím 

ďalší návrh uznesenia. 
 hlasovanie č. 26. 
           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 0 
            - uzn. č. 329/XVIII/2016 
 
p. Tomášková: Ďalší návrh uznesenia, predkladal pán vicestarosta Pener, a týka sa odmeny 

pre pána kontrolóra. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov po 
prerokovaní materiálu schvaľuje mesačnú odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej 
časti Bratislava-Ružinov v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) a § 18 ods. 5 
zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to 
vo výške 20 % mesačného platu s účinnosťou od 1. 10. 2016. Nech sa páči.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie sú žiadne. Pripravme sa na hlasovanie, prosím hlasujme.  ...  
 hlasovanie č. 27. 
           za: 17, proti: 1, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 
            - zmätočné hlasovanie 
 

Nešlo hlasovacie zariadenie, pán poslanec Horváth? ...  Tak musí musíme 
zopakovať, ale ešte najprv poprosím, páni, keby... od techniky, pozrite sa na to. 
Takže všetko nasvedčuje tomu, že sme odstránili poruchu v prijímači. Dobre, 
zopakujeme hlasovanie. Prosím, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 
Hlasovanie: Za 18, 1 proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia bol schválený. 

Ďakujem. Poďme prosím k ďalšiemu návrhu. 
 hlasovanie č. 28. 
           za: 18, proti: 1, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 
            - uzn. č. 330/XVIII/2016 
 
p. Tomášková: Ďalší návrh uznesenia je od kolegu Juska. Miestne zastupiteľstvo odporúča 

doplniť finančné pravidlá prenájmu priestorov v správe mestskej časti Bratislava- 
Ružinov o prenájom pozemkov. Termín: novembrové zasadnutie Miestneho 
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zastupiteľstva Bratislava- Ružinov a Zodpovedný: starosta mestskej časti Bratislava-
Ružinov. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak. Takže pripravme sa na hlasovanie. Už hlasujme. 
 
Hlasovanie: Za 18, nikto proti, 2 sa zdržali. Návrh uznesenia bol schválený. Máme prosím, 

nejaké ďalšie návrhy uznesení? 
 hlasovanie č. 29. 
           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 
            - uzn. č. 331/XVIII/2016 
 
p. Tomášková: Áno. Máme, ale tu sa chcem ešte ujasniť, lebo vy ste vtedy, pán kontrolór, 

upozorňovali pána Juska  ... pri tomto druhom neprečiarkol „zodpovedný prednosta“. 
Tak teraz neviem, či to mám prečítať, v tej podobe, alebo v tom  prvom – prečiarkol 
- starosta. Tak prečítam a potom mi poviete ..... 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Prečítajme, o čom ideme, lebo tiež som nezachytil.  
 
p. Tomášková: Takže, je to ďalšie uznesenie podané pánom kolegom Juskom. Miestne 

zastupiteľstvo žiada zverejniť zoznam vybraných seniorov na zájazdy v mestskej 
časti Bratislava-Ružinov. Termín: ihneď. Zodpovedný: prednosta mestskej časti 
Bratislava-Ružinov. Mal by byť starosta, podľa môjho názoru. A v tom prvom ste to 
prečiarkli, opravili. Tak teraz neviem, kde sa stala chyba.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Predkladateľ, mimo mikrofónu povedal... zmenil 

teda prednostu na starostu.  
 
p. Tomášková: Takže - zodpovedný starosta. Takže, nech sa páči, v tomto znení... 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Áno. Ďakujem. Ešte sa opýtam, či sú nejaké pripomienky 

k návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie: Za 7, 2 proti, 12 sa zdržali. Návrh uznesenia nezískal dostatok - potrebnú 

dostatočnú podporu. Poprosím ďalší. Nebol prijatý, tým pádom. Poprosím ďalší 
návrh uznesenia.  

 hlasovanie č. 30. 
           za: 7, proti: 2, zdržalo sa: 12, nehlasovalo: 0 
            - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
p. Tomášková: Nasleduje spoločný návrh uznesenia kolegov Patrika Guldana a Martina 

Feráka: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča 
starostovi, pánovi Pekárovi, riešiť zámer výstavby materskej školy v lokalite 
Ružomberská. Zvážiť možnosť takto im  .... takéhoto investičného zámeru. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 
 
Hlasovanie: Za 21, nikto proti, nikto sa nezdržal. Návrh uznesenia bol schválený. Ďakujem. 

Poďme k ďalšiemu návrhu uznesenia. 
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 hlasovanie č. 31. 
           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
            - uzn. č. 332/XVIII/2016 - pozastavené 
 
p. Tomášková: Spoločný návrh uznesenia, nás dvoch, pána kolegu Patoprstého a mňa  -

Tatiana Tomášková. Žiadame pána starostu o nasledovné: Vzhľadom na nejasné 
plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov, žiadame, aby pri 
odpočte uznesení, písomne v materiáloch na miestnom zastupiteľstve, aj v riadnom 
bode rokovania, bolo pri uzneseniach v stave „plní sa“ – odpočtované, ako sa dané 
uznesenie plní a aké konkrétne kroky boli k plneniu uznesenia vykonané. Termín: od 
nasledujúceho miestneho zastupiteľstva. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nejaké pripomienky k návrhu uznesení... 

uznesenia. / pardón/ . Žiadne. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 
 
Hlasovanie : Za 19, nikto proti, 2 sa zdržali. Návrh uznesenia bol schválený. Ďakujem. 

Poďme k ďalšiemu. 
 hlasovanie č. 32. 
           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 
            - uzn. č. 333/XVIII/2016 
 
p. Tomášková: Spoločný návrh uznesenia kolegov Vladimíra Slobodu a Jozefa Matúšeka. 

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby dodržal upozornenie prokurátora JUDr. 
Filipčíka zo dňa 29. februára 2012, na základe ktorého je mestská časť povinná 
zabezpečiť prístup verejnosti na parkovisko na pozemkoch p. č. 10 800/66, 10 
800/67 katastrálneho územia Nivy, (parkovisko Líščie Nivy, Palkovičova). 
Upozornenie nestratilo platnosť a ani sa nezmenil status verejného parkoviska. Nech 
sa páči.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Žiadne. Takže poďme hlasovať. Pripravme sa, hlasujme. 
 
Hlasovanie: Za 19, nikto proti, 2 sa zdržali. Návrh uznesenia bol schválený. Poďme k 

ďalšiemu návrhu uznesenia, prosím. 
 hlasovanie č. 33. 
           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 
            - uzn. č. 334/XVIII/2016 - pozastavené 
 
p. Tomášková: Takže posledný návrh uznesenia prednesený na dneskajšom rokovaní 

miestneho zastupiteľstva je od pána kolegu Jozefa Matúšeka, ktorým žiada starostu 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby zahájil rokovanie s riaditeľom migračného 
úradu pánom Prieselom o zámere...zámene /pardón./ priestorov bývalej materskej 
školy na Pivonkovej číslo 9 pre riešenie nedostatočného počtu umiestnení... 
umiestnení detí do materských škôl mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pripomienky k návrhu uznesenia, dámy a páni? 

Neevidujem žiadne. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie: Za 20, nikto proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia bol 

schválený. 
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 hlasovanie č. 34. 
           za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 
            - uzn. č. 335/XVIII/2016 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Zaznelo, že išlo o posledný návrh uznesenia. Ďakujem 

veľmi pekne návrhovej komisii, aj vám dámy a páni. Áno, ešte sa budeme 
prezentovať, ale chcem vám poďakovať za výdrž, za všetkú energiu, čas námahu, 
ktorú ste venovali. Prajem vám príjemný večer. Vidíme sa na komisiách, pracovných 
skupinách atď. A na záver ešte ... No ...len už ...už sme uzavreli diskusiu pred 
hlasovaniami. Už som chcel len požiadať o záverečnú prezentáciu. Nuž dobre. Než 
sa budeme záverečne prezentovať, tak faktická, pán poslanec Drozd. Poďme. 

 
p. Drozd: Ďakujem pekne. Keď už tak končíme, tak nezabudnite ten tablet, aby sa mu 

nestratil. Lebo asi fakt išiel nakupovať. 
  
p. Pener, zástupca starostu MČ: Beriem si k srdcu. Áno.  
 
 hlasovanie č. 33. – záverečná prezentácia 
           za: 15, proti: 1, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 1 
 
 
 
 
 
Overovatelia          Ing. Tomáš Alscher, MPH, v.r.  ................................................. 
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