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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

 

Z á p i s 

       

z XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 13. decembra 2016 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Dušan Pekár – starosta  

 

Overovatelia : Dr. Pavol Jusko,  Mgr. Petra Palenčárová 

 

Návrhová komisia:               PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Attila Horváth, Mgr. Martin Lazík 

 

Ospravedlnení: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Slavomír Drozd, Ing.arch. Lucia 

Štasselová, JUDr. Daniela Šurinová,  

 

Neskôr prišli:  Ing. Tomáš Alscher, MPH, Mgr. Igor Adamec,  

  Mgr. Martina Fondrková,  Ing. Peter Turlík 

 

Skôr odišli: Mgr. Igor Adamec, Bc. Radovan Bajer, Ing. Peter Hrapko, 

 Ing. Vladimír Sloboda 
 

 

1. Otvorenie,  voľba  overovateľov, návrhovej komisie, schválenie  program 

       –uzn. č. 382/XXII/2016 

  2.    Informácia o termínoch zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  na rok 2017 

      Predkladá: starosta 

         - uzn. č. 383/XXII/2016 

  3.    Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón  mestskej časti     

         Bratislava-Ružinov 

         Predkladá: prednosta 

         - uzn. č. 384/XXII/2016 

  4.    Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 

         74, 80, 87 a 91 Štatútu 

         Predkladá: starosta 

         - uzn. č. 385/XXII/2016 

5.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ..../2016  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území  

       mestskej časti Bratislava-Ružinov  zo dňa 13. decembra 2016 

Predkladá: starosta 

- uzn. č. 386/XXII/2016 

6.    Návrh na pridelenie dotácie pre Nadáciu Novohradská a HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.  

Predkladá:  MVDr. Gajdoš, zástupca starostu 

- uzn. č. 387/XXII/2016 

     7.    Návrh na schválenie Grantového programu / výzvy mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok    

            2017   

Predkladá: MVDr. Gajdoš, zástupca starostu 

- uzn. č. 388/XXII/2016 
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  8.  Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. 

Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a Mestská časť Bratislava-Ružinov za účelom 

zhromaždenia finančných prostriedkov na vybudovanie nového Domu smútku na cintoríne 

Prievoz v mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá: starosta 

- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
9.    Návrh na 1/ reštrukturalizáciu spoločnosti RP VPS, a. s. 

                           alebo  

                       2/ kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava-Ružinov 

       Predkladá: starosta 

       - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

10. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2017-2019 

      Predkladá: starosta 

      - uzn. č. 389/XXII/2016 

11.  Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností pozemkov registra „C“ KN 

v katastrálnom území Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych 

vzťahov k pozemkov, za účelom realizácie stavby „Diaľnica 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 

       - uzn. č. 390/XXII/2016 

 12.   Kontrola vyúčtovania a dodržiavania účelu grantov 

Predkladá: miestny kontrolór 

         - uzn. č. 391/XXII/2016 

 13.   Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

Predkladá: miestny kontrolór 

         - uzn. č. 392/XXII/2016 

 14.   Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov  

       Predkladá: prednosta 

       - uzn. č. 393/XXII/2016 

 15.   Interpelácie 

 16.   Rôzne 

a)  Urbanistické štúdie Pálenisko - Domové role a Mlynské Nivy východ -  zrušenie uznesenia       

327/XVIII/2016 a ukončenie procesu obstarávania Urbanistického  štúdia Pálenisko - 

Domové role  

        Predkladá: Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa 

        - uzn. č. 394/XXII/2016 

 b) Kolaudačné rozhodnutie na stavbu spevnené plochy parc.č. 10800/66, 10800/67 –    

      verejné parkovisko Palkovičova 

Predkladá: Mgr. Jozef Matúšek, poslanec 

- uzn. č. 395/XXII/2016 

c) Preverenie možnosti zriadenia okrskára MsP na Ostredkoch 

Predkladá: Dr. Pavol Jusko 

- uzn. č. 396/XXII/2016 
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PREPIS 
z  XXII. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 13.12.2016 

v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva 

 

Úvod 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobrý deň. Vítam vás na 22. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Ružinov. Ešte predtým, ako sa pomaly rozbehneme, 

dovoľte, aby som vás teda poprosil, aby ste sa pripravili... alebo pripravili nominácie 

do návrhovej komisie. Zatiaľ je nominovaný len pán poslanec Lazík. Ešte dvaja ... 

dvaja poslanci. Aj sa dobrovoľne prihláste; ak nie ste v poslaneckých kluboch. Ale 

na úvod dovoľte, aby som zagratuloval k životnému jubileu jednej z nás, pani 

poslankyni Tomáškovej, za nás všetkých. Takže  ...(potlesk). 

 

p. Guldan: Haló, ak dovolíte na chvíľočku. Za celý kolektív poslancov, milá Táňa, aby si 

ostala medzi nami tak milá a kreatívna naďalej. Veľa zdravia, veľa šťastia. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dovoľte, aby som medzi nami privítal pána inžiniera Tuleju, 

veliteľa Mestskej polície Bratislava II. a tak isto zástupcu Národnej diaľničnej 

spoločnosti. ... A teda v tejto chvíli aj zástupcu štátnej polície. Poprosím o 

ospravedlnenie z neúčasti na rokovaní pani poslankyňu Barancovú, pani poslankyňu 

Štasselovú, pani poslankyňu Šurinovú a pána poslanca Drozda. Neskôr na rokovanie 

prídu - tak isto ich poprosím ospravedlniť - pani poslankyňa Fondrková, pán 

poslanec Alscher, pán poslanec Adamec a pán poslanec Turlík. O skorší odchod z 

rokovania požiadal... požiadala... požiadal pán poslanec Bajer, pán poslanec Adamec 

a pán poslanec Hrapko ... a pán poslanec Sloboda. Prosím, dámy a páni poslanci, 

poslankyne o úvodnú prezentáciu. Prezentovaných 16 poslancov. Konštatujem, že 

miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť pani poslankyňu 

Palenčárovú a pána poslanca Juska. Má niekto iný návrh? Nie. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 hlasovanie č. 1. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

        - uzn. č. 382/XXII/2016 

 

p. Pekár, starosta MČ: Overovateľmi zápisu sú zvolení: pani poslankyňa Palenčárová, pán 

poslanec Jusko. Do návrhovej komisie, tak ako som avizoval ešte pred začiatkom 

rokovania dnešného zastupiteľstva - mám zatiaľ jedno meno - pán poslanec Lazík. 

Čakám ešte ďalšie 2 návrhy. Poprosím predsedov poslaneckých klubov, alebo ich 

zástupcov. Pán poslanec Guldan môžeš byť? Ešte jeden. ... On skôr odíde. ... 

Požiadal o skorší odchod. Aj ten ... aj pán Sloboda skôr odíde. Kto vydrží do konca? 

Pán poslanec Matúšek, môžem ťa navrhnúť do...? Nie. Pán poslanec Vojtašovič? ... 

Pán poslanec Bajer?.... Ideš skôr... odchod? Aha. Pravú stranu sme vyčerpali. Pán 

poslanec Patoprstý. Oslávenkyňa? ... Pán poslanec ...Vlado, ty odídeš skôr, že? Pán 
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poslanec Horváth. Takže sme vyčerpali všetky návrhy. Tak to bude bez jedného. ... 

Dobre, môžem ťa navrhnúť a keď odídeš tak dokončíme s dvojicou. Čiže do 

návrhovej komisie navrhujem zvoliť: pána poslanca Lazíka, pána poslanca Guldana 

a pána poslanca Horvátha. Nepýtam sa, že či sú ďalšie návrhy, lebo ťažko sme 

splodili tieto 3 mená; teda resp. 2 mená. Ja by som poprosil, pripravme sa 

nahlasovanie a hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 13 poslancov, nebol nikto proti, 1 sa zdržal. 

 hlasovanie č. 2. 

           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 2 

        - uzn. č. 382/XXII/2016 

 

p. Pekár, starosta MČ: Návrhovú komisiu budú tvoriť poslanci: páni poslanci Lazík, 

Guldan a Horváth. Poprosím, aby ste spomedzi seba vybrali predsedu a oznámili mi 

jeho meno. V pozvánke ste dostali návrh rokovania bodov programu dnešného 

zastupiteľstva. Pýtam sa či sú doplňujúce resp. pozmeňujúce body k dnešnému 

programu? Pán poslanec Jusko?...  Nie ... poprosím mikrofón ... už asi áno. 

 

p. Jusko: /Raz, dva/  Pán starosta, ja navrhujem z informatívneho materiálu - pod 

harmonogram – miestnej  rady a miestneho zastupiteľstva 2017, presunúť na riadny 

bod rokovania  - A navrhujem, aby bol bod číslo 2. Ďakujem. 

 

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

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Ja som v podstate chcel to isté. Ale už teda nemusím. Ale 

ešte chcem navrhnúť, aby... aby z informatívnych materiálov bol preradený aj ako 

riadny bod programu materiál Informácia o plnení harmonogramu obstarávania 

územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorý teda prerokujeme.... 

pán Jusko, vy ste hovoril, že bod číslo 2? .... Áno .... Tak bod číslo 3, aby to nerobilo 

zmätok. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Tri. Dobre.  2 pozmeňujúce návrhy. Ešte počkáme na návrhovú 

komisiu. Nech sa páči, pán poslanec Guldan. Mikrofón poprosím. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne... za slovo... aj za hlas. Dovoľujem si navrhnúť stiahnutie 

návrhu na obstaranie dokumentu  - Územný plán zóny Zimný prístav; Po dohode s 

referátom územného rozvoja, ktorý predložím v januári. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ten ešte nebol ani zaradený... Ale.. 

 

p. Guldan: Máme ho v materiáloch. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Máme predložený ... písomný materiál. Čiže ja som čakal, že bude 

zaradený; takže nebude zaradený. To je doplnenie ... 2 body sú doplňujúce ... 

Harmonogram rokovania zastupiteľstva a obstarávanie územných plánov zón; ak 

som dobre pochopil - Ja, ako predkladateľ, sťahujem bod číslo 4 a to je Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov o miestnom 

poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov. Dôvodom je, že 

novela zákona ešte nebola podpísaná pánom prezidentom a nie je zverejnená v 

Zbierke zákonov. Touto novelou sa posúvajú činnosti ... čiže túto, toto všeobecne 

záväzné nariadenie môžeme prijať v priebehu budúceho roka. Takže keď... keď 
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nadobudne účinnosť zákon, tak potom sa k tomu vrátime. Je to dohoda všetkých 

mestských častí. Čiže sťahujem bod číslo 4. Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Pán starosta, mohol by byť stiahnutý aj bod číslo 11 - 

Návrh na pomenovania ulice v objekte, ... jak sa to volá?.... Dunajské predmestie, či 

jak sa to volá? Pretože sme na našej komisii územného plánovania životného 

prostredia, dopravy sme sa zhodli na tom, že... že touto otázkou pomenovania celej 

tej oblasti sa budeme venovať v januári alebo alebo neskôr. Lebo to vám potom 

poviem... tak či tak, že aj tak by sme o tom nemali rokovať dnes. 

 

p. Pekár, starosta MČ: To je návrh na stiahnutie tohto bodu. A nebude teraz diskusia. 

Teraz je o programe. Čiže to je návrh na stiahnutie bodu číslo... 

 

p. Šimončičová: ..... 11 a presunutie na neskôr, na budúci rok niekedy. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ešte sú ďalšie návrhy? Nie sú. Poprosím, ak máme 

predsedu návrhovej komisie, aby sme počuli všetci jeho meno a potom ideme 

hlasovať o doplňujúcich bodoch dnešného programu a nakoniec o programe ako 

celku. Pán poslanec Horváth nech sa páči. Mikrofón poprosím pánovi poslancovi. 

 

p. Horváth: Áno, ďakujem... ďakujem za slovo, ešte raz. Návrhová komisia sa zhodla na 

tom, že za predsedu sme zvolili pána Guldana. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Poprosím teraz predsedu návrhovej komisie, aby viedol 

hlasovanie o programe dnešného zastupiteľstva. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Obdržali sme pozmeňujúce návrhy od pána poslanca Martina 

Vojtašoviča. Predkladá návrh doplniť zmenu a program rokovania. Ide o 

informatívny materiál informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných 

plánov zón - sa prerokuje v poradí za bodom ... ako bod programu číslo 3. Bod číslo 

4.... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Po jednom. Poprosím, po jednom, pán predseda. Poprosím po 

jednom. Čiže 1. návrh bol ... pán poslanec Jusko. Čiže o tom... 

 

p. Guldan: Ten nemáme ten nám nepredložil. My nevieme, čo predložil pán Jusko. ... ...   

Áno, ďakujem pekne. ... Ďakujem pekne. Ako 1. návrh na zmenu o doplnenie 

programu bol návrh pána poslanca Juska. Žiada ... alebo teda navrhuje - 

informatívny materiál zo zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva 

presunúť ako bod rokovania číslo... číslo 2. Potom sa posúva... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čiže hlasujeme teraz v tom prvom doplnení. 

 

p. Guldan: Nechajte, prosím, hlasovať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Návrh pána poslanca Juska. 

Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 14 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. 

 hlasovanie č. 3. 

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

        - návrh bol prijatý 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďalší bod hlasovania. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Potom nasleduje návrh pána poslanca Vojtašoviča, ktorý som 

už predniesol. Ide o obstarávanie územných plánov zón, ktorý navrhuje prerokovať 

ako riadny bod programu, ako bod číslo 3. Dajte prosím hlasovať, pán starosta. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.  ... /O stiahnutí sa 

nehlasuje... nie, o stiahnutí sa nehlasuje./ 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 14 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. 

 hlasovanie č. 4. 

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

        - návrh bol prijatý 

 

p. Pekár, starosta MČ: / Keď predkladateľ stiahne bod, tak o tom sa nehlasuje./ 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Návrh pani poslankyne Šimončičovej - Vypustiť z programu 

rokovania bod číslo 11. Dajte prosím hlasovať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 11 poslancov, nikto nebol proti, 5 sa zdržali. 

 hlasovanie č. 5. 

           za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 0 

        - návrh bol prijatý 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ešte sú nejaké doplnenia k programu? 

 

p. Guldan: Nie. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Tak teraz budeme hlasovať o programe ako o celku. 

 

p. Guldan: Áno. Dajte prosím hlasovať pán starosta o programe ako celku. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 hlasovanie č. 6. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

        - uzn. č. 382/XXII/2016 

 

p. Pekár, starosta: Schválili sme pozmeňujúci program dnešného zastupiteľstva. Ďakujem 

veľmi pekne. 

 

 

Bod č. 2 

Harmonogram rokovania MR, MZ 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme ihneď k druhému bodu. Harmonogram rokovania 

miestneho zastupiteľstva a miestnej rady. Nech sa páči, pán poslanec Jusko. 
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p. Jusko: Pán starosta, bolo pre mňa prekvapením, že tento materiál bol informatívny. 

Pretože predsa len rokovania zastupiteľstva sú veľmi dôležité; a nemáme inú 

možnosť, ako na týchto zastupiteľstvách si niektoré veci vyjasniť. Tento rok  a 

minulý rok boli zastupiteľstva 10×. - Ak som si robil dobre analýzu. Tento rok boli 

voľby do parlamentných ...  teda parlamentné voľby; ten ... na budúci rok sú VÚC-

kárske voľby. Čiže situácia je vlastne tá istá, čo sa týka zaneprázdnenosti - poviem to 

tak - organizačného odboru. Myslím si, že rokovali sme do deviatej hodiny večer. 

Čiže toto rozpoloženie častejšie zasadať, mať menej bodov programu a venovať sa 

kratší čas tomuto programu je v prospech nielen nás poslancov, ale aj tu prítomných 

zástupcov, ale aj obyvateľov, ale ... v konečnom dôsledku to prispieva aj na 

efektívnosť rokovania. Lebo v neskorých hodinách robiť o 5 minút niečo 12... pod 

tlakom, to nie je dobré. Ďakujem. 

 

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

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja sa stotožňujem s kolegom s tým, že máme vždycky 

problém... V podstate ...veď sme tu sme tu do noci. Ľudia sú potom unavení... máme 

problém s tým čo vlastne schvaľujeme, nie je to dobré. A navrhnúť 6 zastupiteľstiev 

do roka je strašne málo. Čiže ja som pripravil aj návrh uznesenia, ktorý predložím 

návrhovej komisii. Každý z vás dostal do lavice 2 excelovské tabuľky. V jednej je 

pôvodný návrh, ako bolo navrhnuté zastupiteľstvá. v druhom je návrh ako som ho 

urobil ja. Robil som ho dneska celé doobedie, sa priznám, tak aby som ..., aby som 

to, ...  aby som splnil to, čo to ... čo sa sú tam tie sviatky, prázdniny a všetky tieto 

veci. Vychádza, urobil som to tak aby mali aj dámy na organizačnom vždycky 

týždeň medzi zastupiteľstvom týždeň minimálne týždeň medzi zastupiteľstvom a 

radou. Nie je to ideálne pre všetkých. Ale musí sa nájsť nejaký kompromis.  6 

zastupiteľstiev je naozaj strašne, strašne málo. Vieme to zo skúsenosti, šak už tu 

sedím niekoľko rokov a viem ako to vypadá potom. Čiže dávam návrh  - prečítam ho 

: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov schvaľuje ročný plán 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2016 na dni 24. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 

23. 5., 20. 6., 19. 9., 17. 10., 12. 12.. November, keďže tam budú VÚC-kárske voľby 

tak som vynechal, tak ako bolo v pôvodnom návrhu, tak, aby to bolo, aby sa to 

nebilo. Bod b) -  miestne zastupiteľstvo žiada Ing. Mgr. Dušana Pekára starostu 

zvolávať zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa bodu a) uznesenia. Myslím si, že 

to nie je v rozpore s ničím. Pretože toto je náš návrh, ako si miestne zastupiteľstvo, 

ako orgán moci podľa zákona o obecnom zriadení predstavuje, ako by mali vyzerať 

miestne zastupiteľstvá. A žiada starostu, aby ... aby to zvolával. Nijako tým 

neberieme starostovi jeho právo, aby sa rozhodol, kedy a jak zvolá zasadnutia. Nie je 

tým viazaný; pretože my nemôžeme starostu nejakým spôsobom zaväzovať. Je to 

názor miestneho zastupiteľstva, akým spôsobom  - pokiaľ to bude odsúhlasené, ako 

by mali vyzerať, ako by často mali byť zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Dávam 

návrh návrhovej komisii. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Beriem si slovo. A teda už nebudem viesť 

tento bod. Pán poslanec - si protirečíš. To je názor, ktorý môžem rešpektovať ... - A 

ja som povedal, včera, na stretnutí predsedov poslaneckých klubov, že ten 

harmonogram stretnutí ... alebo rokovaní miestneho miestnej rady, miestneho 

zastupiteľstva vychádza aj zo zberu materiálov, z lehôt, z termínov, s prípravou 

materiálov. Ale my sme už aj teraz tento rok, niekedy krátko po lete hovorili - a 

vtedy ste boli náchylní zmeniť termíny zastupiteľstiev a teda znížiť počet 

zastupiteľstiev, pretože tá anomália, že ostatné zastupiteľstvo sme prijali uznesenie... 

alebo uznesenia a zber materiálov bol na ďalší deň. A ten ... lehoty termínov a ten ... 
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boli na najbližšie zastupiteľstvo. V zákone o obecnom zriadení sa hovorí aj o 

periodicite zvolávania zastupiteľstva raz za 3 mesiace. To je možnože niekde, kde – 

naozaj, nie je veľa materiálov. Viete, že my sme sa stretli aj ad hoc, keď sme mali 

termíny, týkalo sa to predaja a prenájmu pozemkov pri... na vybudovanie 

diaľničného obchvatu a rekonštrukcie križovatiek. Aj dnes máme tento materiál. A 

nejako teda sa to stretlo aj s termínom zastupiteľstva. Ja som vám povedal, že keď 

bude potrebné, tak mimo týchto termínov sa dohodneme a zvoláme zastupiteľstvo 

tak, aby sme boli uznášaniaschopní. Nechcem polemizovať, keď prijmete uznesenie 

- lebo zákon hovorí niečo iné  - zaviažete starostu, starosta zvoláva zastupiteľstvo. 

Ty si odporoval na konci tvojho vystúpenia, že veď to je názor ...názor zastupiteľstva 

a ja si môžem zvolať zastupiteľstvo alebo nemusím. Ja som si to tak vyložil. Nie je 

to dobré riešenie. Že my bude mať termíny a teraz budete v neistote, či zvolám alebo 

nezvolám. Ale je to vo vašich rukách. A asi si to odhlasujete. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre, faktická, pán poslanec Hrapko nech sa ti páči. 

 

p. Hrapko: Ja len pre upresnenie, tam v zákone o obecnom zriadení je napísané 

maximálne...  teda minimálne raz za tri mesiace. Hej? Čiže, ako  - to je ... som sa 

vyjadril. Čiže poprosím, je to na každom z nás, ako ... aký... aký má názor...  Toto je 

názor, podľa mojej dlhoročnej skúsenosti, nie je dobré, aby sme mali 6 

zastupiteľstiev. To je podľa mňa veľmi... veľmi málo. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte jedna faktická, pán poslanec Jusko. 

Nech sa vám páči. 

 

p. Jusko: Ja tiež reagujem na to. Pretože - dosť ma prekvapuje tvrdenie, že ... včera sme o 

tom rokovali - ja som odišiel skôr, ale veď - predsa to je deň pred zastupiteľstvom. 

To plánovanie sme mohli už robiť spolu v septembri. A mohli sme sa dohodnúť. A 

nemuseli sme to teraz dávať ako bod  ... riadny bod. Keby sme sa boli dohodli, tak to 

mohlo byť v informatívnom.. Predsa len, ja verím, že sme zastupiteľstve. Je - a 

vôbec - samospráva je kolektívnym orgánom, v ktorom má osobitné miesto starosta. 

Ale zase mi to inklinuje k niečomu, že ja predložím ... Však včera sme sa o tom 

bavili. Veď to sú zasadnutia zastupiteľstva, ktorý má po ... Jej rozhodnutia sú 

záväzné. Majú skutočne dosť veľký vplyv na chod samosprávy. A možno aj na život 

obyvateľov. Ja by som to nepodceňoval. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásil sa ešte zdvihnutím ruky do diskusie 

pán starosta. Tak mu teraz odovzdám slovo, poprosím pán ...  Mikrofón. 

 

p. Pekár, starosta MČ: ... Poprosím ... lebo ... tam asi nemám  ... teda  ...nemám kartu, tak 

nebudem mať mikrofón. 2 veci. Mrzí ma, že - my sme asi nedostali ten 

harmonogram. Skončil tam niekde na 2. strane. Takže... aj takto sa dá. Ale ten 

materiál je informatívny materiál, pán Jusko. Mám zopakovať rokovací poriadok? 

Veď minulé zastupiteľstvo sme si hovorili o tom, že keď je informatívny materiál - 

berie na vedomie,  a keď je informatívny materiál, tak ste ho mali ... ja neviem -  

koľko dní pred zastupiteľstvom...; Býva zvykom, že sme sa stretli predsedovia 

poslaneckých klubov; aj teda nezávislí - čiže aj dvaja poslanci;  čiže aj ty. Tam sme 

sa o tomto rozprávali. Ale nie... priznávam, že nedohodli sme sa... Alebo teda, 

nehovorili sme o tom, že bude nejaký materiál, bude rokovanie. Povedali sme si len 

že 6 je málo môže byť 7. Šak ja som povedal, že keď sa dohodneme a - zopakujem to 

znova, keď bude požiadavka, bude veľa ... veľa bodov. Taktiež ... ako - nikto tu 

nechce byť od 14. hodiny do druhého dňa do 10 do ... po polnoci. Čiže, ale 
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opakujem, už sa tu odhlasovalo hocičo. Takže  ...je tu bod  - tak asi budeme 

hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pani poslankyňa Šimončičová. Nech 

sa ti páči. 

 

p. Šimončičová: Pán starosta, viete - nie je to dobré, keď je to iba informatívny bod. Pretože 

my si podľa tohto, kedy budú zastupiteľstvá musíme stanoviť aj termíny komisií. A 

keď to budeme mať, tak, že to je len informatívne, že ... možno  bude aj inokedy, tak 

my si tie komisie nevieme dopredu naplánovať. To ...  akože je lepšie, keď máme 

istotu, že tieto body sú pevné. A potom vieme si dopredu naplánovať celý život na 

budúci rok. Lebo takto komisie zvolávať  len tak ... ad hoc. Od toho sa fakt veľa 

odvíja. Ja viem... ja by som bola radšej, keby sme mali viac tých zastupiteľstiev... 

Lebo my ... potom keby sme mali mať komisie iba... iba pred zastupiteľstvom raz za 

dva mesiace, tak aj tak by sme sedeli  3, 4×, Šak tie naše komisie ... to nie je možné, 

aby boli iba raz za dva mesiace... Tam je toľko tohto materiálu stále. Teraz máme 

každý mesiac. A niekedy sedíme  .../ pardon  .. no, ak môžem dokončiť/ ..  máme raz 

každý mesiac - aj to sedíme 2× po sebe, lebo nestačíme raz za mesiac. Takže to nie 

je dobré. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz som sám prihlásený do rozpravy - pro 

forma - pán zástupca Gajdoš, udeľ mi slovo, neverbálne - ďakujem, aby si teraz ty 

predsedal. Ďakujem ti. Dámy a páni, keď som ešte minulé volebné obdobie sedával 

niekde tam, ako teraz býva pani poslankyňa Šurinová, dnes neprítomná, vnímal 

som... vnímal som ten počet tých zastupiteľstiev tiež inak, ako keď som vlastne na 

tom miestnom úrade teraz na plný pracovný úväzok, v inom teda postavení, ale 

predsa len - môžem potvrdiť, že ten počet zastupiteľstiev, ktorý sme mali sa ukázal 

byť z hľadísk pre ten úrad veľmi ťažkopádny, respektíve častokrát tomu úradu tento 

počet zastupiteľstiev naozaj zväzoval ruky. To nehovorím, že pretože tu mám teraz 

kanceláriu a že by som bol s tým alebo oným zamestnancom kamarát a chcem ich 

ulahodiť, ale skutočne vidím, že keď tí úradníci potom majú nám robiť servis v 

podobe týchto všetkých materiálov, stanovisiek atď. že dostavajú sa naozaj do 

veľkého tlaku a niekedy nesplniteľných... nesplniteľných uzávierok alebo deadlinov, 

alebo ako to mám nazvať. Čo sa týka fungovania komisií, zažil som to v minulom 

volebnom období, sem tam to sledujem aj teraz, že komisie zasadajú, keď potrebujú, 

aj cez prázdniny, keď žiadneho zastupiteľstva niet. Takže komisie sa môžu stretávať 

ako sa dohodnú. Tam nevidím nejakú kolíziu. Preto ani nevidím nejaký problém, že 

tento materiál bol predložený ako informatívny. Je to proste plán, podľa ktorého sa 

dá ísť; keď treba zvolávame mimoriadne zastupiteľstvo, ako toť nedávno, kvôli... 

kvôli pozemkom pod diaľnicami. Chápem, že každý má nejaký názor na počet 

zastupiteľstiev, ale myslím, že tá efektivita bude naozaj závisieť nie ako často tu 

budeme sedieť na zastupiteľstvách, ale jak budeme dobre pripravení...  pred ... ak 

budeme mať všetko predrokované na grémiách, kluboch, komisiách, všelijakých 

verejných zhromaždeniach. Čestne prehlasujem, ten počet  9 osobne nedokážem 

podporiť. Lebo nevnímam ho ako... nevnímam ho ako niečo, čo skutočne prispeje. 

Toľko. Vrátiš mi slovo na vedenie schôdze pán zástupca? Ďakujem veľmi pekne. 

A faktické - 1. pani poslankyňa Šimončičová, nech sa ti páči. 

 

p. Šimončičová: Ja sa ...ďakujem pekne - ja sa znovu vrátim k tým našim ...k tej našej 

komisii územného plánovania životného prostredia a dopravy. Keďže mestská časť 

Ružinov obstaráva kopu územnoplánovacích dokumentácií zón. Z toho vidno, že aké 

je to dôležité, keď z informatívneho materiálu kolegovia poslanci navrhli to zaradiť 



10 

 

medzi riadny bod rokovania. A je toho stále viac a viac. Takže naša komisia určite 

musí sedávať možno každý druhý týždeň, lebo ...a potom - nazhromaždí si tie 

uznesenia, potom ma čakať 2 mesiace, kým to príde na schválenie na zastupiteľstvo. 

Neviem, ako to riešiť. Možno že tých 9 je veľa. Možno ... keby sme mali toto.. Mne 

chýba to novembrové zastupiteľstvo, aj keď myslím, že voľby sú na začiatku 

novembra do VÚC-ky, ale dobré. Tri na jeseň aspoň... aspoň keby sme  sa vedeli 

dohodnúť... aspoň s poslancom Hrapkom na šiestich, na piatich... teda aspoň o jedno 

menej - túto na jar. Ale mať iba 6 to je veľmi málo. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ešte jedna faktická pán poslanec Hrapko, nech 

sa ti páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som rád upozornil, že ten pôvodný návrh, ktorý vlastne 

dával miestny úrad, keď hovoríš Martin o tom, že teda že to nestíhajú, tak v 

septembri by bola podľa pôvodného návrhu... bola miestna rada 12-teho, 

zastupiteľstvo 26-teho, čo je rozdiel dvoch týždňov. A hneď na ďalší týždeň 3. 

októbra bol bola ďalšia miestna rada. Čiže tam není ani týždeň na ...medzi 

zastupiteľstvom a miestnou radou. A zase hneď za dva týždne je zastupiteľstvo. 

Čiže, keď to vám to nevadí v septembri, v októbri, tak to trošku nechápem. Lebo ja 

som to urobil takým spôsobom, že medzi zastupiteľstvom a miestnou radou je 

vždycky 2 týždne a medzi miestnou radou a zastupiteľstvom je zase 2 týždne. Čiže, 

snažil som sa naozaj, aby... aby to bolo zachované. A je to podľa môjho názoru 

lepšie naplánované, ako ste to naplánovali vy. Čiže, nemyslím si, že by to bolo v 

nejakom rozpore, časovom. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktickú môžem predniesť aj ako predsedajúci, 

kontinuálne. Tak len krátko zareagujem. Na jeseň tam máme ten problém župných 

volieb. Táto miestnosť bude zase plná vriec s lístkami. A ten september, október je 

tam tak natlačený aj z dôvodu tých župných volieb, aj vlastne väčšina úradu potom... 

veľká časť úradu bude na voľbách robiť. Toľko len pre vysvetlenie. Pán prednosta, 

ak ma potom budeš chcieť doplniť, tak sa prihlás. A faktická ešte pán poslanec 

Jusko. 

 

p. Jusko:  Mi nedá - hovorili ste pán Pener, že administratívna záťaž - hovorili sme tu aj o 

zvyšovaní kapacít, personálnych, v oblasti životné... pre odbor životného prostredia. 

Ja teda nevidím ...až - a navrhujem, aby teda aj organizačný odbor bol posilený; keď 

je toto pravý dôvod toho nestíhania. Pretože pán Hrapko dal nejaký čas medzi 

zasadnutím rady a zastupiteľstva. Čiže tento problém odpadol. Tak tu teda je nejaký 

personálny problém. Tak vidím v tom ...dajte návrh. A druhú vec ešte - k vám - 

vlastne vy ste pozabudli na jednu vec, že sú tu všeobecne záväzné nariadenia 

hlavného mesta, ktoré tu chodia a nestíhame ich. Tam je vyjadrenie - neviem 30 dní 

alebo do 14 dní. Kedy ...medzi týmito obdobiami - mimoriadne chcete spraviť? 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Takže, až môžeme dobehnúť... Dobre. No, hlásime sa 

zase faktickými na faktickú. Tie by mali, pripomínam, podľa rokovacieho poriadku 

byť naozaj len na riadne príspevky. Prosím kolegovia, nejak to skúsme. Každý máme 

niečo na srdci, niečo na jazyku; ale skúsme to nejak dodržiavať. Pán poslanec 

Matúšek Jozef ..zasvietil si tu tiež počas faktickej. Vieš sa riadnou, prosím ťa, 

prihlásiť? Lebo tiež nemôžeme donekonečna ten poriadok rokovací... môžeme ho 

zmeniť. Ale už je mi to naozaj hlúpe, jak stále zatvárame oči. Prihlás sa riadnou, 
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poprosím ťa, prosím aj rovnako ostatných. Dobre. 3 riadne - pani poslankyňa 

Tomáškova ako prvá. Nech sa páči. 

 

p. Tomášková: Ďakujem za slovo. No, dĺžka zastupiteľstiev je závislá aj od toho, že tu 

budeme hodinu sa venovať tomuto bodu rokovania, o ktorom si myslím, že mal prísť 

ako formálny a predrokovaný mal byť - so súhlasom aj poslancov aj to čo si 

predstavuje mestská časť, starosta a vedenie. A mali sme sa vyhádať a 

vyargumentovať a dohodnúť sa na kompromisnom riešení. A tu sme mali s kľudom 

Angličana zdvihnúť ruky za - podľa toho, na čom je a čoho sa budeme držať, aby ten 

harmonogram naozaj... právo pána starostu neupieram - zvolal podľa potreby. Ale 

všetci pracujeme. Pre úrad je dobré - aj pre nás, aby ten harmonogram platil. Je to 

veľmi dobrá aj na chod komisii a všetkého. A preto ja neviem, ako sa teraz 

dohodneme. Pretože tu nejde o súboj jedného na druhým. Tu ide o to, aby sme sa 

dohodli na niečom, čo bude vyhovovať obidvom stranám. A prosím vás zoberme si 

ponaučenie do budúcna z posledných dvoch rokov. Nepredkladajme materiály o 

ktorých sa tu bude ...vedie hodinová diskusia a je to zbytočné. Seďme pred tým 

týždeň a na zastupiteľstvo v takýchto bodoch - nie vo všetkých, hej, sú body... kedy 

naozaj je tu priestor na zastupiteľstve.  A toto je zrovna bod, kedy mal prísť taký 

harmonogram, na ktorom všetci zdvihneme ruku s ... vedomím najlepšieho. Ja 

osobne, ale tiež úplne nesúhlasím s týmto ... formou ako bola predložená. Pretože v 

čl. 5 platného rokovacieho poriadku je napísané „starosta spravidla v poslednom 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva“ na poslednom ...to  -spravidla- sa týka toho, že 

na poslednom. My môžeme harmonogram schvaľovať hocikedy v priebehu roka  - 

„v kalendárnom roku predkladá na schválenie ročný plán zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva nasledujúci kalendárny rok“. A zasa tu máme ten spor - čo je 

schvaľovanie? Hej? A zmeňme potom rokovací poriadok, že či informatívny 

materiál je proces schvaľovací. Ale ešte pripomínam, tu buď odmietnime tento bod, 

neveďme k tomuto rokovanie. Schváľme si v januári, vo februári, prvé 

zastupiteľstvo, ktoré bude a dohodnime sa, aby sme tu nelicitovali. Lebo - čo sa 

stane, keď odsúhlasíme návrh pána Hrapka? Není s tým stotožnený úrad a bude si 

uplatňovať zákonné právo zvolávať podľa potreby. A dostaneme sa do niečoho, čo 

nechceme. A to nikto z nás, podľa mňa, nechce. Však chceme mať funkčný úrad a 

funkčné zastupiteľstvo. Predkladajme materiály, ktoré za 5 minút odsúhlasíme v 

takýchto formálnych záležitostiach. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz riadny príspevok pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem za slovo, pán zástupca. Ja som chcel upriamiť pozornosť, že minulý 

rok v septembri, kedy sme mali po uhorkovej sezóne zastupiteľstvo, tak sme tu 

rokovali a nedokončili sme to zastupiteľstvo. Z toho, že november... tu budeme mať 

v tejto miestnosti materiály kvôli voľbám, to predsa nebráni verejnej správe, aby išla 

do terénu, aby išla medzi obyvateľov. Pretože tu sú problémy. A tie by sme mali 

riešiť. A prečo by sme museli každý mesiac sedieť tu? Ja som za, aby sa riešili 

pragmaticky veci. To čo obyvatelia Ružinova potrebujú. A na to potrebujeme aj 

nejaké výjazdové. Nielen okolo papierov sa točiť, že nestíhajú zamestnanci. Všetko. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Do diskusie sa hlásil ešte pán starosta. Dobre. 

Nasleduje pán poslanec Sloboda. Prosím. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ja len pripomeniem, že teda v rokovacom poriadku naozaj platí, že 

berieme na vedomie tie materiály, ktoré sú ako informatívne. Neschvaľujeme ich. 
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Tým, že schválime program to je trošku rozdiel. Čo sa týka samotného 

harmonogramu - o tom sme viedli dlhú diskusiu pri rokovacom poriadku. A preto je 

tá formulácia ako je. Stále platí, že síce my si tu môžeme schváliť akýkoľvek 

harmonogram, ale je na starostovi, kedy zvolá zasadnutie zastupiteľstva. Takže 

môžeme si tu schváliť, čo chceme. Takže to je úplne jedno. Druhá vec je, že - 

pochopil som, správne, že keď zo strany úradu bol navrhnutý menej... menší počet 

zastupiteľstiev? To znamená, že vlastne v podstate bol vždy na výber - buď budeme 

mať kratšie zastupiteľstvá a bude ich viac, alebo budú dlhšie... alebo menej? Takže, 

keďže plánujeme že ich bude menej, tak počítajme s tým, že budú teda do 10-tej. A 

tým pádom sa netvárme, že nebudú. Proste budú. Takže to treba len akceptovať. Keď 

bude takéto kratší počet. Načo nebudeme sa tu stretávať 2x do desiatej. Je to OK. 

Ale s tým treba potom počítať, že patrične a samozrejme ku koncu je únava a potom 

rozmýšľanie nad tými materiálmi úplne inakšie. Takže aj toto si treba uvedomiť pri 

tom počte zastupiteľstiev. 

 

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

Šimončičová. Nech sa páči. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne ja som pôvodne chcela poprosiť pána Hrapka, keby si 

osvojil povedzme menší počet, nie tých 6 pre 1. polrok - povedzme len 4. Chcela 

som navrhnúť február, marec a máj, jún. Ale beriem to, čo povedala pani 

Tomášková, že toto treba pripraviť lepšie. Nie tu sa dohadovať, že komu čo a 

presúvať ešte aj tie termíny rád a ďalších. Čiže ja beriem to, že máme informatívny 

materiál, že 1. zastupiteľstvo budúceho roku bude 7. februára. A teda dúfam, že ten 

informatívny materiál je pravdivý a že ho na vtedy pán starosta zvolá. A pán starosta, 

naozaj, dohodnime sa na pevných bodoch a nie na tom, že  - len berieme na 

vedomie. Skúsme to na ten február takto pripraviť. Lebo nám sa fakt od toho 

odvíjajú všetky tie komisie. A to nemôžeme čakať, že kedy zvoláte zastupiteľstvo. 

Lebo to je len informatívny... Môže byť aj inokedy, podľa tohto, keď to neschválime. 

Hej? Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nech sa páči, pán starosta prihlásený faktickou. 

Udeľujem mu slovo. Tam ... páni ... na spodný mikrofón. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Pre mňa ten 

harmonogram, aj keď je informatívny materiál, znamená, že tieto termíny sa budú 

dodržiavať. Som tu ja, sú tu dvaja zástupcovia a ešte máme zvoleného poslanca, 

ktorý keby sa niečo udialo, tak ten je kompetentný zo zákona zvolať zastupiteľstvo. 

Čiže nevysvetľujte si to tak, že tento informatívny materiál je informatívny len preto, 

že... nebude to podľa tých termínov a že to bude možnože raz za 3 mesiace, ako 

hovorí zákon. Preto ten materiál tu je. Ja si pamätám, ešte na začiatku volebného 

obdobia, vtedy sme nemali tento materiál. Nemali sme tieto termíny. Viem, ako pán 

poslanec Drozd vtedy hovoril, že v meste máme, je to dobré. Ja viem, že je to dobré 

kvôli plánovaniu -aby sme vedeli termíny. Aj keď je to informatívny materiál, tieto 

termíny si nevymyslel ani starosta, ani zástupcovia, ani pán kontrolór, ale to si 

komunikovali jednotlivé odbory, referáty; a pripravovali aj body, ktoré nás čakajú, 

ktoré musíme prerokovať a ešte možnože nejaké ďalšie. Čiže tieto termíny sú dané 

a budú. Aj keď je to informatívny materiál. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte riadnym príspevkom pán poslanec 

Horváth prihlásený. Nech sa vám páči. 
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p. Horváth: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Musel som sa prihlásiť - či sa hneváte na mňa, 

či nie. Lebo- pozrite sa, je 14:56. O informatívnom materiáli tuná 50 minút 

diskutujeme. Keď niekto na nás pozerá cez tie kamery, tak môže si povedať - Horná 

Dolná. A týmto by som pána starostu aj vedenie poprosil o to, aby si to –obrazne- 

zobrali direktívne, aby nám povedali, kedy budú termíny zastupiteľstiev. Lebo toto, 

ja neviem, kde spejeme - a pochopiteľne, mimoriadne sa dá zvolať kedykoľvek. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. V tejto chvíli nikto už nie je prihlásený do 

diskusie. Dobre, ešte faktická pán starosta. Nech sa páči. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za slovo. Ešte raz, keď chcete tie termíny, tak: - 

zasadnutie miestnej rady 17-teho o 10-tej hodine doobeda... 17. januára, 28. marca, 

13. júna, 12. septembra, 3. októbra a 28. novembra. Zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva - začiatok o 14. hodine poobede: - 7. februára, 25. apríla, 27. júna, 26. 

septembra, 17. októbra a 12. decembra všetko rok 2017. Toto sú termíny, ktoré sú 

plánované na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2017. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. V tejto chvíli už sa nikto nehlási do ...nehlási 

do diskusie. Končím preto diskusiu poprosím predsedu návrhovej komisie 

oboznámiť nás s návrhmi uznesení, ak sú. Máš slovo. Nech sa ti páči, Patrik. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, schválili sme zmenu programu rokovania v 

tom, že sme stiahli z informatívneho materiálu.... teda .. na zasadnutí miestneho... na 

zasadnutiach miestnej rady a miestneho zastupiteľstva - to sme schválili. Preto... 

preto o tom budeme hlasovať. A budeme hlasovať o návrhu poslancov Vojtašoviča a 

Petra Hrapka. Predložený návrh znie:  ... poslancov Hrapka, Vojtašoviča. Za a) - 

Miestne zastupiteľstvo navrhuje schváliť ročný plán zasadnutí 24. 1., 28. 2., 28. 3., 

25. 4., 20. 5., šiesty – pardon - teda piaty potom 20. 6., 19. 9., 17. 10., 12. 12. Za b)- 

žiada starostu Dušana Pekára zvolávať zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa 

bodu a). Navrhujem pán predsedajúci, aby ste dali o tomto návrhu osobitne hlasovať. 

 

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

uznesenia, ktorý zaznel? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím 

hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 9, 4 proti, 3 sa zdržali, nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že návrh 

uznesenia bol prijatý. 

 hlasovanie č. 7. 

           za: 9, proti: 4, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 0 

        - uzn. č. 383/XXII/2016 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Končíme tento bod. Ja vrátim vedenie schôdze 

pánovi starostovi. 
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Bod č. 3 

Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti 

Bratislava – Ružinov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 3 - Informácia o plnení harmonogramu 

obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov. Pán poslanec 

Matúšek, nech sa páči. 

 

p. Matúšek: Ďakujem za slovo, pán starosta. Objednávateľ zmluvného diela mestská časť 

Bratislava-Ružinov, zhotoviteľ A1 RESPECT v zmysle zákona číslo 513 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov sa dohodli na predmete 

zmluvy. Tých predmetov zmluvy, čo sa týka Ružinova bolo 8. Všetkých 8 pán Ing. 

arch. Kaliský v zmysle časového harmonogramu nesplnil a nedodržal ho. Ja sa 

bližšie dotknem predmetnej zmluvy číslo 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre 

objednávateľa zhotoví dielo Územný plán zóny Líščie Nivy – Palkovičová. Toto 

územie je exponované nielen zimným štadiónom, nielen objektom centra služieb, ale 

mnohými prevádzkami do ktorých dochádzajú ľudia. A preto tu občiansku 

vybavenosť treba v celom území regulovať. Takisto v zmysle významu ďalšieho 

územného plánu  - spomeniem Miletičku - to je pre hlavné mesto veľmi dôležité 

územie. Vzhľadom na uvedené, zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela 

dodržiavať všeobecné záväzné predpisy. Tieto predpisy proste na 2 výzvy neboli 

splnené. A z toho dôvodu meškajú vykonania prieskumu a rozborov, ktoré mali byť 

hotové k 5.5. a k 6. 6. roku 2016. Vzhľadom na to, že môže zhotoviteľ v podstate ... 

dohodnúť - podľa tejto zmluvy, ktorú tu mám - akékoľvek zmeny, ale výlučne 

písomnou dohodou zmluvných strán. Ale to sa neudialo do dnešného dňa. Podľa 

zmluvy je možné, aby objednávateľ za nevykonanie takejto zmluvy pokutoval 

príslušného zhotoviteľa. Navrhujem, aby táto alternatíva prostredníctvom starostu 

bola zrealizovaná. Ďakujem. 

 

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

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Posnažím sa byť stručnejší, aby sme to nezdržiavali. Každý 

mesiac, alebo vlastne každé zastupiteľstvo, dostávame do informatívnych materiálov 

informáciu o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón. Tie 

kontroly, ktoré tam sú v takej grafickej forme sa vôbec nejako nenapĺňajú; nehýbe sa 

to. Je to stojaté. Sú tam zmluvy o dielo od roku 2010 a mnohé zmluvy skončili len 

pri bode A.) - čo sú prieskumy a rozbory . Čiže 6 rokov to stojí. Napríklad zmluva z 

roku 2010, práve tú, ktorú spomínal Jozef Matúšek, s A1 RESPECT, sa mala 

odovzdať ... prieskumy a rozbory do šesťdesiatich pracovných dní od 30. novembra 

2010. Čiže sú v omeškaní nejakých 2.100 cca dní. Neviem, pokiaľ není nejaké... 

nejaká ... nejaké iné dodatky k tomu, alebo niečo, o čom nevieme - alebo nie je 

chyba na strane objednávateľa, tak by sme si mali už uplatniť zmluvnú pokutu a nie 

dávať 3 ... 3 výzvy a stále nič. Ďakujem pekne. A preto by som aj navrhol v tomto 

zmysle uznesenie k tomuto bodu, podľa ktorého: Miestne zastupiteľstvo mestskej 

časti Bratislava-Ružinov žiada Dušana Pekára, starostu, zabezpečiť, aby mestská 

časť Bratislava-Ružinov, ako objednávateľ pri jednotlivých zmluvách o dielo 

týkajúcich sa zhotovenia územnoplánovacej dokumentácie územných plán zón 

uplatnila v prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela, respektíve časti diela, 

sankcie vyplývajúce z týchto zmlúv. Termín: 31. 12.2016. Po b) - iniciovať konanie 

o vyhlásení stavebnej uzávery v spracovávanom území v územnom pláne zóny 

Líščie Nivy - Palkovičova ohraničenom ulicami Jégeho, Stodolova, Palkovičova, 

Prešovská, Líščie Nivy, Záhradnícka. Termín: ihneď po podpise. 
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p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán zástupca Pener. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo, pán starosta. Rozumel som, páni 

kolegovia, obaja páni predkladatelia samozrejme o čo nám ide. Myslím, že nám ide o 

spoločnú vec. Len jediný... jediný dotaz mám. Pred ešte prípravou tohto návrhu 

uznesenia, či ste si robili nejaký - nazvem to, nie že audit tých zmlúv  - to je také 

nadnesené, ale, či nejak ste sa s nimi oboznámili? Prečo sa pýtam. Z rozprávania 

spolupracovníkov z referátu územného plánu rozvoja viem, že niektoré zmluvy, 

hlavne tie, ktoré idú hlbšie do minulosti sú také dosť bezzubé. Či... máme návrh 

uznesenia, ktorý potom je vykonateľný?   Aby sme ... No, myslím, že som bol 

zrozumiteľný . Keď, prosím, viete jeden alebo druhý mi na to nejak zareagovať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Vojtašovič. 

 

p. Vojtašovič: Prepáč pán... vicestarosta, ale nejako nejako ti nerozumiem. Keď od 2010 sa 

nič neurobilo a naozaj, ak tam sú nejaké dodatky a vieme, že je chyba na našej 

strane, tak OK, nevyrúbime im nič. Ale keď už tam im dávame tretiu výzvu a nič sa 

nedeje a stále čakáme, tak neviem na čo stále čakáme? Tak treba možno aj ich 

sankcionovať a trošku im pohroziť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktická pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. No, ja som sa chcela opýtať predkladateľa, pána 

Vojtašoviča - naozaj, keďže tu je ten text, taký, že vyplývajú z týchto zmlúv tie 

sankcie. V tých zmluvách sú tie sankcie uvedené? Lebo ste hovorili, že možnože v 

nejakých dodatkoch. Ale keď tu... takto píšeme, že uplatniť sankcie vyplývajúce z 

týchto zmlúv.. Tak - ale uplatniť sankcie, potom... možno... možno podľa nejakých 

iných zmlúv. Sú tam v tých zmluvách sankcie uvedené? Sú? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktická, pán poslanec Vojtašovič. Ale, prosím vás, zasa 

porušujeme rokovací poriadok. Faktická na faktickú. Pán poslanec, ty skús 

...Vojtašovič, skús ak -  budú ešte otázky, lebo na teba by mali reagovať, potom 

posledný. Dobre? Lebo toto bola reakcia na teba. Tak nehlás sa faktickou, ale ak 

...možnože... Teraz pán poslanec Tomášek, pardon Matúšek, Táňa a potom 

zareaguješ ty. Pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem pekne. Ja odpoviem pani poslankyni Šimončičovej. Je tuná... Platby a 

platobné podmienky predmetnej zmluvy - a pod bodom 5.2 – „v prípade omeškania 

dodania diela podľa termínov uvedených v tejto zmluve, má objednávateľ voči 

zhotoviteľovi právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej častí 

diela za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 

škody.“ 

 

p. Pekár, starosta MČ: A teraz znova budem citovať rokovací poriadok: „Na faktickú sa 

faktickou nemôže odpoveď.“  Keby som mohol poradiť pánovi poslancovi 

Matúšekovi, mal sa prihlásiť riadnou a nemusel spomenúť vôbec pani poslankyňu 

Šimončičovú, že reaguje na ňu; a boli by sme všetci vedeli a pochopili o čom je reč. 

Takže poprosím vás, ak nemáte naštudovaný rokovací poriadok - je zložity, dosť 

zložitý, ja ho mám pri sebe, mám tam poznámky - čo sú také dôležité body, preto 

som taký múdry. Ale skúsme si pozrieť ten rokovací poriadok. Pani poslankyňa 

Tomášková. 
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p. Tomášková: Kolegovia ale tu ide o ambíciu tú, že - osobne si myslím, že máme 

rozpracovaných strašne veľa územných plánov zón a dobre vieme, že tá celá 

administratíva okolo územnoplánovacej dokumentácie a schvaľovacích procesov je 

náročná; ale kolega Matúšek - ja to tak chápem - chce poukázať na to, že proste od 

2010 alebo ktorého to roku sa proste v tom nič nerobí. A tá ambícia tohto 

uznesenia... My tu nie sme od toho, aby sme sledovali plnenie zmlúv také alebo 

takéhoto. Že keď naozaj si neplní zmluvná strana... Chceme pohnúť s tými 

územnými plánmi zón. Chceme proste doriešiť tie problematické oblasti. A keď si 

pozrieme tú tabuľku, ktorú máme vždycky v informatívnych materiáloch, tak proste 

máme ich 16; z toho na 10 sa nejako pracuje, 6 sme asi nezahájili. A ja chápem, že to 

je pre ten úrad náročné, to oddelenie je obmedzené. Ale ak máme zmluvného 

partnera, ktorý nám  k danému termínu ... tak tí poslanci, čo môžu iné robiť? No len 

sa proste pýtať, ako nájsť cestu na to, aby sa s tým pohlo. Buď rozšíriť kapacitu, 

ale... to tu možno máme zmluvného partnera, ktorý si svoje povinnosti... Nabral si 6 

územných plánov zón, že pre nás bude spracovávať nejde. Ja toto uznesenie, ktoré 

by sme mali podporiť, chápem ako to, že nám, ako poslancom nie je ľahostajné, že v 

podstate vo veci, ktorú chceme riešiť sa nič nerobí. A neobviňujeme teraz úrad, že to 

je z jeho viny. Vôbec nie. To je skôr o to, aby sme pomohli úradu, že naozaj, že - tak 

poďme niečo robiť so zmluvným partnerom, ktorý si naozaj zmluvné podmienky 

neplní. Takže, tiež tu zase debatujeme o relatívne jasnej veci. A toto uznesenie, by 

možno nemuselo byť vôbec predkladné, keby naozaj plnenie tých jednotlivých 

krokov pri schvaľovaní územných plánov zón šlo podľa harmonogramu. Ďakujem. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ďakujem za vysvetlenie, že ak je možné, teda z tých 

vyplývajúcich .. z tých zmlúv uzatvorených začať ukladať aspoň prvú pokutu, možno 

sa to pohne. Lebo bez toho to naozaj... To nie je možné, aby sme boli, ako úrad, tak 

aj aj občania ktorí... aj poslanci nemôžu schváliť územné plány zón roky rokúce, 

pretože tam ... sa to proste veľmi mešká v niektorých tých spracovaniach územných 

plánov zón. Tak je možné, že potom prídeme o spracovateľa, keby mu úrad uložil 

pokutu. Ale budeme to riešiť potom, keď to nastane. Takže ďakujem pekne. Ja som 

za to, za tento návrh uznesenia. 

 

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

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som sa pripomenul, že máme v správe Najvyššieho 

kontrolného úradu sme boli upozornení, ako miestny úrad, že nevyrubujeme pokuty 

za nedodržiavanie termínov a ... za ... neplatenie pohľadávok. Čiže toto nie je 

pravdupovediac, je fajn, že my na to upozorňujeme, ale miestny úrad by to mal brať 

ako automatizmus. Mám dať pokutu, tak ju dám. To není o tom ... ako na nejakej 

svojvôli. To je zmluva a zmluva sa musí plniť. Keď ju neplní, tak automaticky 

miestny úrad má dávať pokuty. To ako ... trošku sa čudujem, že vôbec k tomu 

nedochádzalo doteraz. Čiže, ak môžem podporiť...poprosím,  podporme to, ale 

chcem poprosiť aj miestny úrad, aby sa teda zameral na to. Keď má zmluvy a má 

tam pokuty, tak ich má dávať. Lebo tie pokuty... potom tie zmluvy sú ... pre srandu 

králikov. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja vám poviem, ako to je. Keď skončí dielo, 

tak si pozrieme, ako bolo plnené. A keď si pozriete objednávky, zmluvy - napr. pri 

rekonštrukciách ciest, tak sme dávali zmluvné pokuty, ale až po zhotovení diela. Až 
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po zhotovení diela. Takže, poprosil by som, neobviňovať kolegov, že si neplníme 

povinnosti. Ale naozaj, pri niektorých faktúrach, keď nebolo ukončené dielo načas, 

tak sme dávali... alebo znižovali výšku platieb, na základe zmluvy o dielo, kde boli 

aj sankcie. Na niektorých zmluvách, v tých, čo ste vy spomínali, tiež sme si všimli - 

a to boli zmluvy ešte spred predchádzajúceho volebného obdobia, že neboli sankcie. 

Pán poslanec Hrapko faktickou. 

 

p. Hrapko: Nemám tak naštudovaný rokovací poriadok ako pán starosta. To bol... môžem 

reagovať na tvoj príspevok? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Áno. 

 

p. Hrapko: Dobre. Ďakujem. Čiže, áno, to čo je na konci beriem. A som veľmi rád, že sa 

dávajú. Len ako... pokiaľ sú také kde sú nejaké míľniky, tak je normálne  -ako - 

myslím, že každý jeden kto podniká, alebo kto robí s takýmito vecami, je normálne: 

nesplní sa míľnik je tam pokuta, tak sa dá. Není to... ako - není o tom, aby ... aby, 

aby som útočil na miestny úrad, ale ... trošku ma to zarazilo, že takéto niečo máme a 

nepoužívame to. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Ferák. 

 

p. Ferák: Ďakujem. Ja si osobne myslím, že tu nejde ani o to, či dal niekto pokutu alebo 

nedal pokutu. Pointa je v tom, že na komisii územného plánovania vždy máme 

informatívny materiál, ktorý je v tabuľkách rozpracovanosti zón, respektíve 

obstarávanie územných plánov zón. A ono sa to hýbe všetko strašne pomaly. Takže 

pokiaľ nám ide o nejakú efektivitu, tak by sme mali jednak to zohľadniť v rozpočte, 

aby na to boli peniaze, aby na to boli aj zamestnanci. A samozrejme, keď si niekto 

od 2010  -nejaký náš  - nazvime to obchodný partner, respektíve dodávateľov niečo 

neplní, čo má, keďže vieme, že tie zmluvy sú postavené tak, že sa nejak moc asi 

postihnúť nedá, kým to dielo nedodá, tak ich treba vypovedať. Hej? A keď nám z 

toho ... ak sú to tzv. nevypovedateľné zmluvy, čo je na Slovensku úplne úžasný 

fenomén, tak si myslím, že ich treba vypovedať. Následne sa dostaneme do nejakých 

možno problémom, kde snáď my budeme sankcionovaní. Ale potom si treba položiť 

otázku, že kto tie zmluvy, kedy podpísal? A ten kto ich podpísal, myslím, že tu 

momentálne nie je; ale keby tu bol, tak by nám to mohol objasniť  - ako môže 

jednému človeku podpísať možno 6 obstarávaní zón a teraz očakávať, že čo sa stane. 

Hej? Neplní, nedodáva... Ale teraz tu už máme ďalšieho starostu, máme tu teraz 

nové funkčné obdobie, tak treba sa s tým popasovať. Hej? Jeden to vymyslí, jeden to 

spíska, ale druhý - ak sa to dá napraviť, tak by to mal napraviť. O tom to je. Ja si 

myslím, že to čo  je vlastne to, čo na čo sa snažia kolegovia poukázať. Že máme 

niečo objednané, niekto nám to nedodáva, tak prečo sa neobrátime niekam inam na 

niekoho, nech nám to dodá niekto druhý. Ďakujem. 

 

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

 

p. Guldan: Ja by som rád podporil toto uznesenie. Len by som poprosil... poprosil 

predkladateľov, aby sa ...aby vypustili bod b), pretože iniciovať konanie o vyhlásení 

stavebnej uzávery je možno len vtedy, keď sa splnia podmienky, teda máme materiál 

dostatočne a spracovaný, aby mohli sme naozaj naozaj začať konať. Lenže nám 

práve chýba ten základný podklad k tomu, aby sme mohli ... mohli začať to konanie. 

Keďže nám chýba... nemáme ho, nemôžeme iniciovať a žiadať... žiadať starostu, aby 
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inicioval konanie. Môže iniciovať urýchlenia dodanie týchto materiálov, ale nie 

začať konanie v zmysle zákona o stavebnej uzávere. 

 

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

 

p. Matúšek: Pán starosta, keďže ja nemám naštudovaný ten rokovací poriadok a už ste ma 

usmernil, pýtam sa vopred, než začnem - Môžem k pánovi Guldanovi povedať 

niečo? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja by som teraz naozaj povedal, že uvedomme si, ako tu 

vystupujeme. Keď schválime nejaký program, alebo teda keď schválime materiál 

rokovací poriadok a rokovali sme o  tomto rokovacom poriadku aj v kuloároch - ja 

neviem - koľko mesiacov, teraz niekto povie, že nemá naštudovaný rokovací 

poriadok, tak teda... 

 

p. Matúšek: Ja som... nepovedal, že nemám naštudovaný, ale som trošička zavádzaný tým, 

že nemôžem na faktickú poznámku... alebo faktickú diskusiu odpovedať s faktickou. 

A som sa prihlásil, pretože to, čo povedal pán Guldan nezodpovedá ... zákonnosti a 

rozpor je v tom, .... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas prosím. Dobre, ja vám poradím. Tí, ktorí neviete. Na faktickú 

faktickou sa neodpovedá. Ale keď chcete na faktickú reagovať, tak sa prihláste 

normálnou a povedzte normálny príspevok. Potom sú tam tie tie ...počty faktických, 

čo sme sa tiež sporili. Na to si tiež dajte pozor. Lebo ja som tento rokovací poriadok 

nevymyslel. Ja som vám ho ... prepáčte za slovo – nenatlačil. Schvaľovali ste, 

rokovali ste a dohodli ste sa na ňom spoločne. Ja ho len akceptujem. Preto niekedy 

chodím z mikrofónu preč, lebo v tom rokovacom poriadku je, že keď raz vystúpim, 

tak strácam možnosť viesť bod. Čiže aj teraz som ho stratil. Takže... neviem, či 

faktickou pán poslanec ešte môžeš vystúpiť, podľa mňa - podľa rokovacieho 

poriadku nie, ale riadne si si nevyčerpal. Takže pani Šimončičová riadnou a 

rokovanie tohto bodu vedie pán zástupca. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Áno, bola ohlásená pani poslankyňa. Dajte jej mikrofón, 

prosím. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Pán Matúšek, ja som sa tiež prihlásila riadnou ... riadnym 

diskusným príspevkom, lebo som nemohla reagovať na vás. Takže, chcela som 

povedať toľko, že podľa mňa konanie o ... začať konať o stavebnej uzávere bolo 

vtedy, keď orgán územného plánovania, t.j. miestne zastupiteľstvo schváli 

obstarávanie územného plánu zóny a vtedy by už mohol stavebný úrad začať 

konanie o stavebnej uzávere. Ale keď som toto minule dávala návrh na to, aby 

starosta nejako skúsil zaintervenovať na stavebnom úrade, aby začal stavebný úrad 

konanie o stavebnej uzávere na územný plán zóny Cvernovka, tak ste boli proti 

tomu, že starosta ... aj sám starosta , že on nemá nič spoločné so stavebným úradom 

a on ako šéf samosprávy nemôže ... intervenovať, alebo - tu máme –iniciovať- 

konanie o stavebnej uzávere, lebo to je vecou stavebného úradu, ktorý je orgánom 

štátnym. A my sme iba samospráva. Takže, ja - ak by si to predkladatelia osvojili, ja 

by som bola radšej, keby sem mohli hlasovať samostatne v bode a)  a o bode b) ... 

Tak to máme označené? Áno - bod a) a b). Lebo neviem, či je dobré ten bod b) tam 

ponechať, tak ako je navrhovaný? Respektíve ...možno k tej stavebnej uzávere by.. 

ste sa mohli dostať inokedy. Aby... aby nám aj ten bod a) nebol zabitý práve 
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spojením s bodom b). Čiže, ak by ste mohli navrhnúť samostatné hlasovanie o bode 

a) a o bode b)  vášho návrhu. Lebo áčko ja podporím. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Koniec príspevku? Áno? Lebo beží mi tu čas ešte. Dobre, 

ďakujem. A ešte prihlásený pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem za slovo. Ako navrhovateľ mám právo povedať posledné slovo, to, 

čo som chcel povedať fakticky, potom musí byť uvedená chyba v mesačníku Echo, 

kde je napísané pri ÚPNZ-etke - konkrétne tejto zóny, že keď bolo zahájené 

obstarávanie, pokiaľ nie je projektová dokumentácia a pokiaľ nie sú rozbory 

a vyhodnotenia, tak som sa radil teraz s profesionálkami - tak na základe toho - 

Patrik Guldan správne povedal, aby sme stiahli ten bod c..., b - pardon b).  Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. V tejto chvíli sa už nikto nehlási do diskusie, 

preto končím diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu oboznámiť nás s návrhom 

uznesenia. Nech sa páči. 

 

p. Guldan: Vzhľadom na to, že predkladatelia... /ďakujem/ ... predkladatelia návrhu si 

osvojili návrh na vypustenie bodu b)... bodu b),  dávam hlasovať o návrhu uznesenia 

tak, ako bol prednesený navrhovateľom. Pán predsedajúci, prosím dajte hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké... vieme, o čom budeme hlasovať? 

Sú neaké pripomienky k návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Takže pripravme sa na 

hlasovanie. Prosím hlasujme. Prepáčte... riešim jeden technických zádrhel. 

 

Hlasovanie: Za 14, nikto proti, zdržal sa 0, 4 nehlasovali. Návrh uznesenia bol schválený. 

 hlasovanie č. 8. 

           za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 

        - uzn. č. 384/XXII/2016 

 

 

Bod č. 4 

Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú 

články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu, podľa nového... nového číslovania 

prechádzame k bodu číslo 4 Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

.../ďakujem/ .. Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu. 

Ospravedlňujem sa, mám technický zádrhel s počítačom. Tak ...pani vedúca 

Szökeová, prepáč, prosím ťa... neviem nakopnúť môj počítač. Mal som tu nejaké 

poznámky na uvedenie materiálu. Poprosím uviesť aspoň v krátkosti materiál. 

Ospravedlňujem sa všetkým. Ja to tu pokúsim oživiť. 

 

p. Szökeová, MÚ MČ: ........ štatútu týkajúcich sa pripravovanej parkovacej politiky. K 

predmetnému návrhu dodatku Štatútu sme sa vyjadrovali už aj v apríli tohto roka. 

Ale nebolo to stanovisko miestneho zastupiteľstva. Vtedy sme namietali 2 základné 

veci. Prvý je čl. 73 a 74, kde poukazujeme stále vlastne na tú istú problematiku, že 

predmetný dodatok a predmetné VZN-ko neupravuje parkovaciu politiku na 

účelových komunikáciách. Na základe tohto sa potom konalo pracovné stretnutie so 

zástupcami magistrátu, kde sme sa uzhodli na tom, že vlastne jediným riešením je 

iniciovanie zmeny cestného zákona. Dokiaľ nedôjde k tejto zmene, môže byť ...v 

Štatúte... a vlastne VZN-ko zadefinované iba dočasné parkovanie na miestnych 
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komunikáciách. Takže k tomuto nemáme pripomienky. Potom sa mení čl. 80. To je 

formálna záležitosť. Čl. 87 je uvedený návrh... bol doplnený na základe pripomienky 

spracovateľa a navrhuje zadefinovať výnosy zo sankcií za porušenie osobitného 

predpisu VZN-ka, ako rozpočtový príjem hlavného mesta, s cieľom kompenzovať 

disproporciu nákladov medzi mestom a mestskými časťami. S týmto bodom 

nesúhlasíme, resp. sa s ním nestotožňujeme, nakoľko nebol podložený žiadnymi 

ekonomickými analýzami, modelmi. Takže sa nám zdá trochu predčasné 

konštatovať, že vlastne vzniká nejaká disproporcia medzi ...  v nákladoch medzi 

mestom a mestskými časťami. Čl. 87 je rovnako len formálnou záležitosťou. A čl. 91 

ten rieši výnosy z parkovacej politiky v pomere 75 : 25. Toto namietalo viacero 

mestských častí. Žiadali úpravu na pomer 10... 10 ku 90. Predkladateľ materiálu si to 

neosvojil, s tým, že vlastne ponechal to na pomere 25 ku 75. Materiál bol 

prerokovaný na porade starostu, kde bolo k nemu odporučené prijať nesúhlasné 

stanovisko. Následne na rade, kde k nemu nebolo prijaté stanovisko a potom v 

komisiách miestneho zastupiteľstva, kde bol prevažne zobraný na vedomie. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Nech 

sa páči. Nikto sa nehlási do diskusie. Hlási pán poslanec Hrapko nech sa páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem ... tlačím... tlačím a nič. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Máme nejaký divný .... 

 

p. Hrapko: ...Myslím tlačítko teraz. Parkovacia politika. Mám ... my sme chodili aj s pánom 

Gajdošom vlastne na stretnutia na mesto. Veľmi ma mrzí teda - lebo mesto má 

ekonomické prepočty - veľmi ma mrzí, teda, že ich... že to nedalo mestskej časti. 

Lebo - aj som to hovoril pánovi primátorovi, aj sa na mňa vykašľal. Bez toho my, 

ako mestské časti, sa nevieme vôbec k tomu vyjadriť. Ja vzhľadom k tomu, že 

poznám tieto prepočty, tak som si vedomý toho, že podľa tých prepočtov, ktoré nám 

boli prezentované, tie výnosy budú pomerne vysoké. Pokiaľ... to bolo ešte podľa 

starého modelu, teraz ťažko povedať, ako to bude podľa nového; pretože vlastne 

bolo prijaté VZN-ko mesta, ktoré sa dosť podstatným spôsobom zmenili podmienky 

oproti pôvodnému návrhu. Ale súhlasím s tým, aby sme to neprijali. Len, tak isto 

musím, bohužiaľ, povedať, že je to ... je to veľký problém. Pretože to parkovanie je 

problém, bude problém... Alebo ...nič s tým neurobíme, že to nepríjmeme, pretože to 

mestské zastupiteľstvo ...dostane... Štatút s najväčšou pravdepodobnosťou príjme, 

keďže už bolo prijaté VZN-ko a tak, či tak. V podstate budeme sa s tým musieť 

riadiť. Čiže je na nás, aby sme si, čo najskôr začali pripravovať na to, aby sme... aby 

sme sa s týmto vysporiadali. My sme  - som rád, teda, ďakujeme miestnemu úradu, 

že sa dalo do zmeny rozpočtu na rok 2016 40.000 na spracovanie analýzy 

parkovacích miest. Tá sa už spracováva. Bol vysúťažený spracovateľ, ktorý robí 

vlastne analýzu. Je... analýza sa týka oblasti, ktoré budú najviac ohrozené počas 

prvých mesiacov fungovania parkovacej politiky. A to z toho dôvodu, že Staré 

mesto, Nové mesto sú na parkovaciu politiku pomerne dobre pripravené a už čakajú 

s nohou na štartovacej čiare, aby... aby vykročili. Akonáhle oni spustia parkovaciu 

politiku a my ju nebudeme mať pripravenú, tak všetci tí, ktorí nebudú môcť 

parkovať v Starom meste a Novom meste prejdú automaticky do Ružinova. Čiže 

nám nič inšie neostáva. Musíme si jednoducho... chystať sa na to; pripraviť si VZN-

ko a urobiť všetky opatrenia, aby sme zamedzili tomuto, aby sa nám tu začali 

migrovať vozidlá z iných mestských častí. Máme problém - a to máme vážny 

problém s tými miestnymi a účelovými komunikáciami. Poprosil by som predsa len 

vyvolať ešte ďalšie rokovanie s mestom, pretože pokiaľ nepôjde legislatívny návrh 
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na ministerstvo, aby zmenil... aby zmenil znenie zákona, tak to nevyriešime. A keď 

to nevyriešime, budeme mať problém. Čiže poprosím byť trošku aktívnejší – to teraz 

na pána Gajdoša sa pozerám, aby vedel. Hej? konkrétne na koho... keďže to má na 

starosti. Je treba sa tým začať zaoberať. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak toto... áno... to som očakával, po predošlej 

dohode. Prihlásený pán zástupca Gajdoš, nech sa ti páči máš slovo. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ja v zásade to, čo povedal pán 

Hrapko plne sedí a zodpovedá realite, skutočnosti. Je tu... je to skutočný problém, 

ktorý máme my a ktorý má málo mestských častí. Pravdepodobne asi len Karlovka - 

a to sú tie vnútrobloky. Oni sú jednoducho vyňaté z cestných komunikácií - to len 

pre informáciu. V zásade nepatria nikomu, respektíve častokrát nevieme, komu 

patria tieto ...tieto pozemky. Tým pádom tam síce doprava nejakým spôsobom 

existuje, ale nie je zodpovedný za ňu... nie je persóna, ktorá by bola zodpovedná za... 

za ďalšie konanie. A tým pádom nemôže sa tam ani odohrávať vlastne to, čo 

potrebujeme. A to je tá... to riadené parkovanie. Čiže z tohto hľadiska pre nás do istej 

miery parkovacia politika bude znamenať aj dosť kritickú situáciu. Pretože pokiaľ 

my nedostaneme tieto... tieto vnútrobloky do systémov normálnych komunikácii, 

tým pádom sa nebudeme môcť o ne starať a vlastne to budú... neriadené strediská, 

kam prídu parkovať všetci tí, ktorí budú chcieť parkovať zadarmo. Čiže toto je 

reálna hrozba, ktorá tu je. Ale žiaľ, mestská časť Ružinov, ešte... ústami pána 

Slobodu, keď bol na tomto mieste zástupcu, informoval – žiadal. Ja tak isto 2 roky 

prakticky permanentne ... žiadal som mesto, aby riešilo tento problém.  Žiaľ, ťažko 

povedať... Jednoducho musí sa to riešiť niekde cez parlament; pravdepodobne 

budeme musieť využiť aj našich poslancov, ktorých máme a sú aj v Národnej rade, 

aby nám s týmto pomohli. V zásade si myslím, že tá parkovacia politika, aspoň 

podľa tých vecí, ako to je tak nebude taká neprijateľná pre mestských... pre našich 

obyvateľov, ako bola dajme tomu v Košiciach. Myslím si, že budeme sa snažiť ísť 

tou najjemnejšou metódou, ako sa dá. Ale  viacej potom, keď bude vonku VZN-ko, 

bude k mání - ako hovoria Češi; potom zasadne naša komisia, určite do toho 

zapojíme aj komisiu územnú a životného prostredia, stavebnú atď. Takže určite 

čakáme takú širšiu diskusiu. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. Ešte riadnou prihlásený pán poslanec 

Guldan. Prosím Patrik. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne pán predsedajúci. Žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa 

navarí. Ja si stále myslím, že nie sme tak dôsledne a do dôsledkov pripravení na 

uplatňovanie parkovacej politiky v špecifickom prostredí volebného obvodu kat. 

Nivy, aby sme mohli začať ihneď. Čas, ktorý bude mať, ešte naozaj môžeme 

venovať tomu, aby sme si napr. naozaj dobre premysleli postoj k rezidentom, ktorí 

obývajú vnútroblokové priestory. Či im umožníme priestor vnútrobloku uzavrieť 

a povedať - rezidenti, ktorí tu bývate, budete mať prednostné právo, so zákazom 

vjazdu, aj keď budú ... pôjde o verejné priestory. Tieto veci treba ešte doriešiť a 

vypovedať si, akú hierarchiu hodnôt začneme uplatňovať. Takže máme ešte veľa 

práce na to, aby sme začali realizovať komplexne v celom Ružinov parkovaciu 

politiku. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A teraz ešte faktická pán poslanec Hrapko, 

prosím. 
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p. Hrapko: Ja len krátko. Patrik, prosím teba, ak vieš nejaký ...legislatívnu možnosť, ako to 

urobiť, budeme všetci veľmi radi pokiaľ sa to tak dá. Ale ja ju zatiaľ nevidím. Ak ju 

nájdeme, budeme všetci veľmi radi. Ďakujem. 

 

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

končíme diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu oboznámiť nás s návrhom uznesenia. 

 

p. Guldan: Ďakujem pán predsedajúci. Predložený... predložené stanovisko, ste všetci 

obdržali. Neboli vznesené ani podané žiadne námietky. Dajte, prosím, hlasovať o 

predloženom návrhu uznesenia tak , ako bol predložený. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja sám ešte dám pripomienku k návrhu 

uznesenia - alebo také pripomenutie, že ide o nesúhlasné stanovisko. Takže kto 

nesúhlasí, hlasuje „za“. Aby...  niekedy už sme hlasovali hromadne opačne. Ďakujem 

veľmi pekne. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 9, nikto proti, 5 sa zdržali, 3 nehlasovali. Návrh uznesenia bol schválený 

ďakujem. Ďakujem aj pani vedúcej Szökeovej. Toľko bod 4. 

 hlasovanie č. 9. 

           za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 3 

        - uzn. č. 385/XXII/2016 

 

 

Bod č. 5. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ..../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území Mestskej časti Bratislava-Ružinov zo dňa 13. decembra 20164. 

 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ :  Prichádzame k bodu číslo 5 - Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. Túto poprosím pani doktorku Richterovú  o uvedenie materiálu. 

Ďakujem. Nech sa páči. 

 

p. Richterová, MÚ MČ:   Ďakujem. Dobrý deň. Vážené predsedníctvo, vážení poslanci a 

poslankyne. Predkladáme vám návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 16 o 

dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov zo dňa ...  

Mestská časť Bratislava-Ružinov má v súčasnosti platné a účinné všeobecne záväzné 

nariadenie číslo 1 z roku 2003 a dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 

časti Bratislava-Ružinov, zo dňa 11. 2. 2003. Vzhľadom na skutočnosť , že od 11. 1. 

2003 až po súčasnosť nastalo veľa legislatívnych zmien, tak je namieste, aby bolo 

prijaté nové všeobecne záväzné nariadenie ktoré bude  upravovať čistotu poriadok na 

území mestskej časti Ružinov. Tento návrh vzišiel aj z toho dôvodu, že v minulom 

roku, sa schválil nový zákon č. 79 v roku 2015 Zb. zákonov o odpadoch a o zmene a 

doplnení neskorších zákonov, ktorý takmer úplne nahradil zákon 223 z roku 2001. 

Tento nový zákon o odpadoch podrobnejšie upravil, resp. rozšíril niektoré 

pôsobnosti obce, ... pri výkone samosprávnych úloh. A taktiež pri prenesení 

pôsobnosti štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva. Tak ako bolo ďalej 

uvedené v týchto pripomienkach, ktoré boli prerokované na porade starostu, na rade 

miestneho zastupiteľstvách a všetkých komisiách -  čiže nebudem čítať všetky 

pripomienky - až na legislatívno-právnu komisiu, ktorá ... naozaj sa ...  ďakujem za 

upozornenie, sa ospravedlňujeme, z hľadiska  technických nejakých nedostatkov, 

nám upravili... alebo ... dali návrh na úpravu, že pod čiarou, čo sú tie odvolávky na 
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zákony , kde nás upozornili, že sme mali také technické preklepy, ako je - že sme ... 

kde mali zjednotiť  - v znení neskorších predpisov, alebo v platnom znení, alebo že 

sme mali malé písmenko, alebo dostali sme ten návrh aj písomnou formou, alebo 

Zierky zákonov sme mali malé "z" , malo byť veľké "Z". Naozaj sa jedná o 

technické pripomienky. Tak sme si - keď poprosím aj predkladateľa, keďže 

zastupujúci pán zástupca, že osvojí si ... osvojí si tie pripomienky; my sme si ich, ako 

spracovateľ, osvojili,  takže by sme mohli tento návrh.. ak ... prijať tak, ako je 

navrhnuté v návrhu uznesenia. Čiže -  ak máte nejakú diskusiu,  alebo otázky ešte, 

tak nech sa páči.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Dobre, ja môžem potvrdiť za predkladateľa, za pána 

starostu, si osvojujem tie pripomienky o ktorých sme sa teraz rozprávali. Nikto sa 

nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Pani Buzášová,  prosím vás, keby...  ak sú 

vonku poslanci, potrebujeme 3 pätiny, tak ešte pred ... než dám slovo návrhovej 

komisii, prosím kuknite, či  máme poslancov vonku. Ak nie, budeme kartičky 

vyťahovať. A teraz už dám slovo návrhovej ... dám slovo návrhovej komisii. 

Poprosím oboznámiť nás s návrhom uznesenia. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Malý moment ...  len ... overujeme si,  zásadu z rokovacieho 

poriadku, či 3/5  z prítomných alebo zo všetkých.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : ...Zo ... všetkých?... Aha. Dobre.  

 

p. Guldan: Ide o VZN . 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Máme to vzadu v tabulečke... "Schválenie, doplnenie, 

zrušenie VZN 3/5 -nová väčšina prítomných poslancov. Dobre. Ak som sa zle 

vyjadril,  ospravedlňujem sa.  

 

p. Guldan: Dobre. Ďakujem pekne.  Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Ružinov,  po prerokovaní materiálu  - za a) vzal schvaľuje návrh VZN o 

dodržaní...  dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-

Ružinov. Za b)- odporúča Dušanovi Pekárovi, starostovi, zabezpečiť vyhlásenie 

VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Po 2.) - zabezpečiť zverejnenie spôsobom obvyklým v mestskej časti, teda ... 

obvyklým spôsobom, ihneď po podpísaní...  po podpise starostom. Dajte prosím, pán 

predsedajúci, hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem ti pán predseda komisie . Sú nejaké 

pripomienky k návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Takže, ako bolo avizované, 

najprv  sa bude reprezentovať, nakoľko ide o návrh VZN. Niektorí sú na nohách; 

prosím zaujať miesta a prezentovať sa. ...Hocijakým tlačítkom...  Áno, kolegovi ... 

dlhodobo neprítomnému...  prosím .... 16. Si overím, či je to dostatočný počet. 

Dobre. Máme dostatočný počet. Tak, teraz sa už pripravme na hlasovanie. Hlasujme 

prosím. 

 

Hlasovanie:  Za 16, nikto  proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že návrh uznesenia bol 

schválený. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Rovnako aj pani doktorke 

Richterovej. To bol bod číslo 5.  

 hlasovanie č. 10. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

        - uzn. č. 386/XXII/2016 
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Prechádzame k bodu číslo 6. 

 

 

Bod č. 6 

Návrh na pridelenie dotácie pre Nadáciu Novohradská a HK RUŽINOV ´99 

Bratislava, a.s. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prejdeme k bodu č. 6 - Návrh na pridelenie dotácie pre 

Nadáciu Novohradská a HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s. Pán zástupca, ty uvedieš? 

Poprosím pána zástupcu Gajdoša, aby uviedol materiál.  

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Grantová komisia prešla 2 návrhy, 

ktoré ... ktoré prišli na mestskú časť ohľadom ... alebo 2 žiadosti ohľadom ... 

ohľadom dotácií. Jedna zo žiadostí je Novohradská, ktorá mala nejaké trošku 

problémy s tým, že nemali vzťah k pozemku, ale ten sa vyriešil dokonca aj súdnym 

sporom. Druhá... druhá žiadosť je vlastne od HK Ružinov, ktorá - je to, ako viete, 

hokejový klub, ktorý sídli v našom ... na našom zimnom štadióne. Myslím si, že 

komisia veľmi precízne preštudovala obidva materiály a predkladáme ich vám na 

schválenie, nakoľko komisia odhlasovala a postavila sa za dotáciu pre tieto 2 ... 2 

projekty. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem veľmi pekne. Než otvorím diskusiu, dostali sme 

žiadosť o vystúpenie v tomto bode od pána Ing. Jána Tarabu. Preto by som dal 

hlasovať o jeho vystúpení - vystúpení obyvateľa. Pripravte nám, prosím, kolegovia, 

hlasovanie. Budeme hlasovať o vystúpení občana k tomuto bodu. A môžeme, 

hlasujme. 

 

Hlasovanie: Je nás dosť. Áno, už v tejto chvíli vieme, zjavná väčšina – 14 je za, nikto proti, 

nikto sa nezdržal. Pán inžinier, nech sa páči, tuto dole k tomu mikrofónu a ako všetci 

vlastne, 3 minúty poprosíme.  

 hlasovanie č. 11. 

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

        - návrh bol schválený 

 

p. Taraba, obyvateľ MČ: Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Ďakujem za možnosť vystúpiť. 

Vážené dámy, vážení páni, volám sa Ján Taraba, som zástupcom klubu, hokejového, 

HK Ružinov. Rád by som vás týmto požiadal o podporu našej žiadosti. Hokejový 

klub HK Ružinov je súčasťou Slovenského zväzu ľadového hokeja a máme v 

súčasnosti 8 tímov, spolu 240 detí a hráme najvyššie súťaže všetkých mládežníckych 

kategórií. Všetci vieme, že ľadový hokej je finančne náročný šport a našou snahou 

je, aby deti, ktoré sa odhodlajú na túto neľahkú cestu, dostali čo najlepšie 

podmienky. Tak, ako sme vo svojej žiadosti uviedli, v prípade, že kladne posúdite 

našu žiadosť, finančné prostriedky budú predovšetkým použité na platby za 

prenájom ľadovej plochy, prenájom športovísk v letnom období, ktoré sú v 

pôsobnosti Ružinovského športového klubu a ktoré je príspevkovou organizáciou v 

ružinovskej mestskej časti. Dávam týmto aj do pléna našu ponuku ako zás ... aby 

zástupca poslancov bol umiestnený alebo navrhnutý v štruktúrach klubu ako člen 

dozornej rady, a tým pádom mal nejaký ... nejakú možnosť pozerať sa a mať prehľad 

o finančných tokoch a financiách v klube. Len pre vašu informáciu - v ružinovskom 

hokejovom klube vyrástli vďaka dobrým podmienkam, ktoré ... ktoré tu boli, mnohí 

výborní hráči, a to od Jaroslava Haláka, cez piatich hráčov, ktorí sa zúčastnili na 
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posledných Majstrovstvách sveta do 18 rokov a v príprave na tohtoročné 

decembrové Majstrovstvá sveta do 20 rokov sú nominovaní traja hráči z Ružinova, 

ktorí tu pôsobili. Minulý rok nebol ani 1 slovenský hokejista draftovaný do žiadneho 

tímu NHL a na preddraftových, podľa preddraftových  prognóz na tento rok by mali 

byť zaradení do draftu dvaja slovenskí hokejisti a obidvaja prešli štruktúrami 

hokejového klubu HK Ružinov. Takže ďakujem vám za vašu podporu a radi vás 

privítame na štadióne, aby ste sa sami presvedčili o fungovaní nášho klubu. Ďakujem 

pekne. 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A už máme prihlásených do diskusie. Prvý pán 

poslanec Hrapko. Nech sa Ti páči, Peter. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Seriál HK Ružinov tu už máme naozaj niekoľko rokov. 

Dozvedeli sme sa teraz nejaké nové informácie, pre mňa, čo sa týka nejakej zmluvy 

s hokejom, so Slovenského hokejovým zväzom.  Není mi z toho vôbec zrejmé, že či 

sa to týka priamo HK Ružinov, alebo či sa to týka niečoho iného. HK Ružinov má 

dotované ceny, pretože má nižšie ceny ako normálne. Ešte im na to dáme dotáciu? 

Podľa mňa to treba normálne preskúmať celé v súvislostiach, pretože takéto ... toto 

je podľa mňa čisto nesystematické riešenie. Oni majú cenu, ktorú majú zníženú. My 

im na to ešte dáme dotáciu, aby to, čo majú znížené, ešte aby zaplatili z našich 

peňazí. Odvolávajúc sa na to, že je nejaká zmluva s hokejovým zväzom, ktorý som 

ja nikdy nevidel, ani som o tom ... o tom nevedel a som teda poslancom tretie 

volebné obdobie. Čiže vôbec sa mi to nepáči. A podľa mňa si to ... by sme si to mali 

normálnym spôsobom prebrať všetci. Ak ... ak ... ak sa zhodneme na tom, že áno, 

dajme to, ale musí to byť naozaj celé preštudované. Nie že ja sa budem dozvedať 

každý ... každé 2 ... 2 týždne zase nejaké nové skutočnosti. To sa takto nedá robiť. Ja 

za toto určite nezahlasujem. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko, prosím. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán predsedajúci. Ja vítam každú aktivitu športovú, pretože není ich tak 

veľa, aby sme ich zavrhli a nesúhlasili, nepomáhali. Avšak 2 veci - som členom 

grantovej komisie a hlasoval som za to, aby HK Ružinov ... bol som len za čiastku 

10.000 EUR, aby sme im pomohli, ktorá by bola pridelená za prenájom klziska, čo je 

vlastne naše klzisko; čiže v tom som videl zmysel, že takto im pomáhať. Nevidel 

som zmysel v nákupe výzbroje, na ... na preplácania cestovných nákladov, ktoré sú 

dosť komplikované veci, čiže v tomto zmysle som nebol za to. Čiže chcel som, aby 

jasne bolo povedané 10.000 a na klzisko. Čiže to by mohol byť náš príspevok, aj keď 

už tu hovoril pán poslanec Hrapko, že oni dostali určité zvýhodnenie práve v tej cene 

prenájmu, čiže to je vlastne po 2krát dotujeme to isté, teda ten istý klub určitým 

spôsobom. Na druhej strane Novohradská - všetko, čo sa týka škôl, ma veľmi 

zaujíma a zaujíma ma to aj preto, pretože na území Ružinova sú nevysporiadané pri 

základných školách pozemky. Čiže je otázka – chceme ísť nejakými precedensami a 

financovať niečo, čo je  nevysporiadané, alebo ísť zdĺhavou cestou, komplikovanou 

cestou, že budeme vysporiadávať pozemky a potom na nich spravíme ihriská, ktoré 

budú slúžiť hlavne základným školám. Novohradskú spomínam aj preto, že ja v tej 

zmluve bolo napísané, že majiteľ súhlasí s akýmsi ... s prácami uskutočnenými 

rekonštrukčnými na tomto pozemku. Keď prišlo to oznámenie, že tá firma sídli vo 

Viedni, trošku ma to zaradilo. Keď som zistil, že za tou firmou je známy podnikateľ 

Z. K., nebudem ho teda menovať, som ... som proti tomu, aby boli pridelené tieto 

dotácie práve preto, že je to pozemok tohto podnikateľa, kde nie je priamo ... kde 

ešte súdom, dobre, že to pani poslankyňa spomína ... oni nám dali, že oni sú 
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vlastníci, ale teraz som započul, že už nie sú vlastníci. Kto je teda vlastníkom? Keď 

tam niečo spravíme a príde tam nejaký podnikateľ, ktorý ... ktorého ten pozemok 

bude patriť, tak tie peniaze sú vyhodené. Ja som súhlasil len s výsadbou stromov. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Skoro na sekundu presne, pán poslanec Jusko. 

Ďalší prihlásený pán poslanec Vojtašovič. Nech sa ti páči, Martin. Hej, počujeme sa? 

Nejak to škrípe. Skús, prosím. 

 

p. Vojtašovič: Dobre. Takže ďakujem za slovo.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Počuješ? Už teraz ... No asi, vie čo, prerušíme tvoj 

príspevok, dostaneš potom plný čas, už ide náhradný mikrofón. Dnes je dajaký 

zakliaty deň technický. Ospravedlňte, prítomní, krátke zdržanie a kolegovia technici, 

skúste to, prosím, vynulovať tú časomieru a zač ... Nedá sa? Dobre, tak si budeme 

pamätať, v akej sekunde sme začali. Tak skúsme. 

 

p. Vojtašovič: Do ... Dobre.  ... Ďakujem teda za slovo. Takisto mám s tým trošku malý 

problém, že žiadateľ už má podpísanú nájomnú zmluvu, kde platí znížené nájomné. 

Teraz im dávame dotáciu, aby uhradili vlastne ešte aj to znížené nájomné. Je tam 

nejaká zmluva so Slovenským zväzom ľadového hokeja, kde majú nárok na voľné 

hodiny ľadovej plochy. Je v tom celkom zmätok a ja by som ... pozerám, že za mnou 

ide pán predkladateľ Marián Gajdoš ... ja by som ho chcel poprosiť, či by si 

neosvojil nejaký návrh, aby sa hlasovalo o tých žiadostiach o dotácie zvlášť – zvlášť 

za Novohradskú, zvlášť za HK Ružinov. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ako bol vyzvaný, už je prihlásený pán 

zástupca Gajdoš, nech sa ti páči, máš slovo. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Takto ... v prvom 

rade by som reagoval na to nie ako tá technická, ale reagujem na výzvu od pána 

Vojtašoviča – áno, osvojujem si, aby sme hlasovali o týchto dvoch veciach 

separátne. Ale chcem ... chcem povedať niečo ohľadom ... ohľadom HK, ohľadom 

Slovenského zväzu ľadového hokeja. My, ktorí sme prišli sem pred dvomi rokmi, tak 

sme to netušili, ale netušili to ani poslanci, ktorí sú tu dlhšie. Jednoducho ešte za 

pána Ďur ... jak sa volal ... Kuboviča, pardón, za pána Kuboviča MČ Ružinov 

podpísala zmluvu so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Ja som tú zmluvu videl, 

videlo už ju teraz viacej ľudí. Netušili sme o nej, že existuje. Kde Slovenský zväz 

ľadového hokeja sa za ... zaviazal pomôcť finančne pri výstavbe tejto ľadovej plochy 

tohto zimného štadiónu s tým, že Ružinov sa zaväzuje dávať na hokej a na mládež 

52 hodín týždenne zadarmo. Táto zmluva sa nejakým zázrakom proste jednoducho 

dostala do ... do zabudnutia medzi poslancami, aj dokonca medzi úradom, dá sa 

povedať;  a aj môj pohľad na HK Ružinov bol v zásade dosť taký krivý, že teda - 

akým právom a prečo oni teda čerpajú  - v minulosti čerpali zadarmo. Preto aj ja som 

veľmi aktívne hlasoval pri novej zmluve, že áno, je to podpora hokeja tým, že bude 

... že budú mať lacnejší ľad ako je všeobecne dávaný komerčne a to teda bude naša 

podpora hokeju. Ale je realita je taká, že vlastne ešte aj za terajšieho vedenia pán 

riaditeľ podpísal so Slovenským zväzom ľadového hokeja ďalšiu zmluvu pri výmene 

mantinelov, kde tento počet hodín stúpol na o ďalších 10 a v zásade pri jednaní so 

Slovenským zväzom ľadového hokeja ako vyplynulo, že prakticky viac-menej 

jediný, kto čerpá ako mládež, okrem tých našich detí, tak je to vlastne ... je to vlastne 

HK. A z toho vyplýva, že teoreticky, ak toto my nenapravíme, tak ... tak porušujeme 
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zmluvu - to je prvá vec. A preto tak obšírne, pretože toto nie je teraz predmetom 

rokovania, aby sme sa ne ... nezvrátili k tomu, lebo dneska teraz máme na ... na 

starosti dotácie, hej. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte 1 príspevok poprosím. Jaj, pardón, som myslel, že 

chceš pokračovať, Marián, preto som ti už druhý príspevok dával. Ospravedlňujem 

sa. Dobre. Pardón za mýlku. Faktické – prvá, pán poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Chcem reagovať priamo na pána zástupcu Gajdoša. Včera sme mali rokovanie 

predsedov poslaneckých. Ja som žiadal a chcel som vidieť tú zmluvu, pretože si 

môžem domýšľať, čo tam je napísané. Ak je tam všeobecne nami ... napísané, že 

mládežníckym klubom, tak to nie je len HK Ružinov, to môže byť, môže to byť 

mládež. Tam je napr. aj klub HK Bratislava, len tak medzi nami, tzn., že určite to 

podľa mojich informácií nebolo na HK Ružinov napísané tá zmluva. Po ... to po 

prvé. Po druhé - keď sme už tu a hovoríme o nejakej zmluve, tak máme tu riaditeľa 

Ružinovského športového klubu. Ja prosím, aby sme a žiadam ho, aby nám vysvetlil, 

že či plníme tú zmluvu, neplníme, alebo že či je to skutočne podmieňujúce 

schválenie tejto dotácie touto zmluvou. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásil sa mi ešte do diskusie pán prednosta. 

Odovzdávam mu slovo, nech sa ti páči. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Ja budem ... ja budem reagovať na pána poslanca. Ako 

jedna, tak aj druhá zmluva je podpísaná so Slovenským zväzom ľadového hokeja na 

či už táto nová, ktorú podpísal pán riaditeľ Lenár na rekonštrukciu mantinelov a 

plexiskla a tá dávna, ktorú podpísal pán starosta, tak tá bola na vybudovanie toho 

tréningové ... toho tréningového centra tej ľadovej plochy. Tú zmluvu podpisuje 

Slovenský zväz ľadového hokeja a v tej zmluve sa vyslovene hovorí, že ten priestor 

bude poskytovaný pre hokej. Je tam napísané ... môžem ... môžem ju kľudne 

doniesť. Je tam, že ... že bude poskytovaný na ľadový hokej. Áno, pre rozvoj 

mládežníckeho športu, ale poskytovaná na hokej. Nie je tam napísané ani voľné 

korčuľovanie. Môžem ju ísť kľudne zobrať a  - nemám problém. Dobre. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a teraz ešte 1 faktická avizovaná, pán poslanec 

Hrapko, nech sa páči. 

 

p. Hrapko: Poprosím vás... Sme ako v Kocúrkove. My sa dozvieme deň predtým, ako 

máme rokovať o nejakej dotácii, že tam je nejaká zmluva a máme sa teraz rozhodnúť 

a pôjdeme si po tú zmluvu a budeme si ju študovať?! No čo sme sa už úplne 

zbláznili? Veď ... veď to sa takýmto spôsobom to sa nedá robiť. Keď vznikla nová 

skutočnosť, tak sa ... tak to treba prevziať, treba to pre ... prežuť, treba sa dohodnúť 

s ostatnými, ako to urobíme a nájdime nejaké riešenie. Ale to sa takto nerobí, že ... že 

sa to povie a teraz hlasujte, lebo! ...Lebo tam sú aj iné riešenia. Však neni len HK 

Ružinov, môže to aj náš Ružinovský športový klub môžu podporovať a dávať 

zadarmo pre ... pre deti a pre mládež nejaké hodiny alebo niečo podobného. Ale ... 

ale ak to je riešenie, kľudne to urobme. Ale nerobme to takým spôsobom, že prídete 

a „teraz to musíš stlačiť, lebo bude zle“. No ja nestlačím ... No, ako, je mi ľúto, ale 

nie. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a ešte faktická pán poslanec Sloboda, nech sa ti 

páči. 
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p. Sloboda: Ďakujem. Ja tiež musím zareagovať na pána Sygúta, lebo nakoľko - naozaj ... 

no však príde, dúfam, s tou zmluvou, lebo to je hlavne to najdôležitejšie. Tiež 

nerozumiem, prečo to tu riešime takto narýchlo, keď to, že tie hodiny sú v tých 

zmluvách, vieme už minimálne niekoľko mesiacov ... je tá otázka otvorená. Len sa tu 

neprejednávala priamo na zastupiteľstve. Sa divím, že je priložená k tomu materiálu 

- celé VZN-ko o dotáciách, ktoré všetci vieme a je zverejnené, ale tá samotná 

zmluva, o ktorej tu diskutujeme, tak tá priložená nie je. Tak potom nechápem, na čo 

... na čo tam je napr. to VZN-ko o dotáciách priložené, keď si ho vie každý pozrieť 

na webstránke MČ. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz, no, ešte faktická, ale nebude to faktická 

na faktickú? Neprihlásiš sa, Maťo, radšej riadnou? Ako? Dobre, tak dajme. Faktická, 

pán poslanec Patoprstý, nech sa ti páči. 

  

p. Patoprstý: Ďakujem. Ja naozaj iba faktickou a rýchlou na úrad, alebo teda na 

predstaviteľa úradu, na pána prednostu, že toto sa tu už pomaly stáva pravidlom, že 

vždy to na poslednú chvíľu sa rieši. Tie dotácie sme mali my, ako grantová komisia, 

už na stole od leta a zas sa to zbytočne byrokraciou nejakou úradníckou alebo 

neviem akou pretiahlo, že je to na poslednom zastupiteľstve a zase tu niekto dáva 

pomyselný nôž pod krk poslancom, že „teraz rýchlo rozhodnite, teraz hlasujte“ ... 

tak, ako to bolo v minulosti už niekoľkokrát, tak ako to bude dnes opäť aj s VPS-kou 

a s inými rozhodnutiami. Úrad má na všetko čas a potom sa nám to sem hodí na stôl 

a že teraz rýchlo vy rozhodnite. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A teraz 3 riadne. Prvá pán poslanec Guldan, 

nech sa ti páči, Patrik. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Ja si spomínam, keď mal byť pán hokejista Filc ocenený 

cenou, ktorú dáva starosta ako osobnosť Ružinova, ako sa vyzdvihovalo to, že sa 

podieľa na výchove hokejovej mládeže v Ružinove, ktorú napĺňajú títo dvaja páni 

hokejisti. A my teraz spochybňujeme, pretože to je o integrite ... našich postojov 

aj myslenia. Spochybňujeme to, že im chceme resp. nechceme, alebo chceme im 

znížiť prostriedky, o ktoré ... o ktoré požiadali. V niektorých mestách ... v niektorých 

mestách dáva obec alebo mesto rozvoju mládeže, teda hokeju, dáva grátis. My sme 

takí chudobní, že musíme ešte žiadať od nich znížené nájomné. Ja sa za to hanbím. 

Ja sa chcem touto cestou poďakovať tým ... tým pánom hore čo sedia ... starým 

Slovanistom, hokejistom, že sa venujú napriek takýmto trápnostiam... pre mňa 

trápnostiam, ktoré sú tu prednášané, že sa venujú napriek tomuto rozvoju hokejovej 

mládeže v Ružinove. Vrele im za to ďakujem a chcem, aby vydržali, že sa to aj na 

dobré obráti. Budú voľby, sa vymeníme, budú mať možno viac porozumenia 

poslanci, iní. voči ... voči teda tým, ktorí robia hokej. Ja som za to, aby ste revidovali 

tieto svoje postoje a tú čiastku, ktorú požadujú, alebo žiadajú tieto hokejové HK 

Ružinov, aby ste to podporili. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a teraz faktická pán poslanec Jusko. Áno, na 

kolegu Guldana. Nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán predsedajúci. Ja nechcem viesť polemiku. Veď ... že budú iní 

poslanci a že budú podporovať. My nie sme zlí poslanci, ktorí sú proti hokeju. To si 

... to si takto ... ak ste to chápali, tak ste to zle chápali. Ja športu rozumiem. Ja som aj 

tréner basketbalu a plávania. A viem, koľko dostávajú skutočné kluby. Majú 

dostávať od štátu hlavne. To je štátna politika, Zákon o športe, ktorý bol prijatý. Že 
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to nerobí - a my to hasíme, to je už doplnková forma financovania. Na druhej strane, 

ak spomínate pána Filca, ktorého si každý z nás váži, lebo ho každý pozná, ale sú tu 

aj pravidlá hry. 1. pravidlo hry - je členom štatutárneho orgánu dozorná rada a.s. , je 

členom komisie pre šport a žiada o dotáciu a dostane ju. Není to stret záujmov? Ja sa 

pýtam - není to stret záujmov? 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a ešte 2 riadne. Prvý pán poslanec Sloboda, 

nech sa ti páči, Vlado. Vlado, ideš.  

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ospravedlňujem sa, tuto riešime trošku inú tému s kolegom. Ja len 

chcem predložiť procedurálny návrh, aby sa o bode 1 a 2 časti b) uznesenia 

hlasovalo osobitne, aby sa zahlasovalo o jednej a druhej dotácii. A, ospravedlňujem 

sa ... no, tak vidíte to. Každopádne, otázka, že kto ho dal ten procedurálny návrh. Vy 

ste ho už tam to položili? Otázka, že či ho tam už dal fyzicky. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poviem na mikrofón – to bolo vlastne návrh pána 

Vojtašoviča.  

 

p. Sloboda: A je mi to jedno, stačil jeden. Stačil jeden. Ja som povedal, medzitým už tam 

bol, takže mi je to v podstate jedno. Je dôležité, aby zaznel aspoň jeden. A ďalej 

chcem takisto povedať, že naozaj dôležité je, čo je v tej zmluve napísané 

a jednoducho ... jedna vec je poskytovať dotáciu na fungovanie spo ... tejto 

spoločnosti ... ale to nie je na ... na ľad, ale to je na spoločnosť. A druhá vec je a 

dodržať záväzky, ktoré máme voči Zväzu ľadového hokeja. Áno dodržme ich, ale v 

tých medziach tak, ako je to tam napísané. A budem rád, keď pán Sygút teda prečíta 

to ustanovenie, ktoré tak doteraz tvrdil, že tam je. Budem veľmi rád, keď potvrdí, že 

to tam nie je.    

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz prihlásený pán ... dobehnime ešte dvoch 

prihlásených ... slovo pán prednosta ... už som vyslovil vlastne meno kolegu Bajera. 

Nech sa páči, máš ...  máš svoj príspevok. 

 

p. Bajer: Ďakuje veľmi pekne. No, napr. o tejto zmluve, páni kolegovia, ja som vedel už v 

novembri, že existuje. Vedel som, to, pretože sme mali školskú komisiou, kde páni 

zástupcovia z HK ´99 nás o tom informovali. Takže tu neni ani problém teraz, že či 

schváliť alebo neschváliť nejakú dotáciu, ale že či tu je alebo nie je zmluva. Ale je tu 

proste problém v nás a fungovaní našich komisií. My si vôbec medzi neposkytujeme 

informácie, čo preberáme na komisii. Tak jak ja neviem informácie a výstupy z 

komisií napr. z dopravy a neviem ich a dozvedám sa veľa vecí až tuna na 

zastupiteľstve, že toto sme sa tam dohodli, tamto sme sa tam dohodli, takisto napr. aj 

školská komisia o tomto vedela už v mesiaci novembri, že je takáto zmluva ... a že 

existuje ... a že sú tu problémy. A môže mi to dosvedčiť aj pán kolega Gajdoš aj pán 

kolega Patoprstý, že o tomto vedeli. Takže teraz nenakladajme na úrad. Mali by sme 

sa aj zamyslieť, že medzi nami nejaká komu ... komunikácia viazne a mali by byť 

podľa môjho názoru na zastupiteľstvách aj výstupy predtým zastupiteľstve, že čo 

bolo na tých komisiách a výsledky z tých rokovaní tých komisií. A možno keby to 

tak bolo, tak už v novembrovom zastupiteľstve vieme o tom, že existuje zmluva 

medzi HK 99 a Slovenským zväzom ľadového hokeja. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Peter, nevidím ťa, ale si tam, hej, prihlásený. 

Nech sa ti páči, faktická pán poslanec Hrapko. 
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p. Hrapko: Ja s tebou plne súhlasím. Nekomunikujeme. Nemá ... nemáme komunikáciu. 

Ale tá komunikácia musí byť obojstranná, hej? Tam musí byť niekto, kto ... kto ... 

kto aj na tej druhej strane bude .......ťažko na...na...na jedno sluchátko, keď na druhej 

strane nikto neni. Hej, čiže to je ... to je o tom. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Tiež ďakujem. A ešte faktická pán poslanec Patoprstý, 

nech sa ti páči. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem ti veľmi pekne. Pán kolega Bajer sa tu rozohnil, ale v princípe, však 

to je presne to, čo som povedal ja, že my sme o tom vedeli už nie v novembri, ale 

ešte dávnejšie, už pomaly cez leto sme o tom vedeli, a preto sa pýtam ešte raz, že 

prečo sa to dostalo teraz v rámci vlastne iba v rámci nejakého bodu o dotácii na stôl 

a poslanci o tom nevedeli. Prečo sa to nijako neriešilo? Zase sa to iba odkotúľalo 

niekde do šuflíka a keby teraz to niekto nevytiahol a nezačal do toho rozprávať, tak 

o tom ani nikto nevie. A pritom tie rokovania boli, vie to aj pán Lenár, vie to aj pán 

Gajdoš. Teraz ja nehovorím, že to je chyba pána Lenára, alebo pána Gajdoša, je to 

chyba toho, že naozaj tu nejako viazne komunikácia a teda zase sme sa zasekli na 

tomto relatívne jednoduchom bode a rozoberáme to, čo s týmto bodom zdanlivo ani 

nesúvisí. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte prihlásená pani poslankyňa Tomášková. 

Nech sa páči. 

 

p. Tomášková: Nadviažem to, čo povedal pán kolega Patoprstý - spájame tu 2 veci. 

Komunikácia s HK Ružinov ´99 tu prebieha už od minulého, alebo predminulého 

roka, keď sa schvaľovala zmluva, ako budú nakladať s ľadovou plochou. Tam sú 

nejaké veci, ktoré majú bežať mimo to ... tejto debaty o dotácii. Nech sa dajú do 

poriadku vzťahy, oni tam majú nejaké zvýhodnené nájomné ... nájomné v rámci 

zmluvy so Zväzom ľadového hokeja. Je možnosť poskytnúť im nejaké hodiny na 

korčuľovanie zdarma, lebo tá zmluva, aj jedna aj druhá, hovorí o poskytovaní 

nejakých hodín pre rozvoj mládežníckeho športu a ľadového hokeja, ale nikde tam 

neni figurované konkrétny klub. Oni si nárokujú, dobre, to je vecou rokovania, 

rokujme ... Ružinovský športový klub, ľadový zväz hokeja, MČ,  dohodnime sa na 

pravidlách, ako bude HK Ružinov ´99 fungovať na našom štadióne. Toto uzavrime, 

my tu dnes rokujeme o tom, či mu poskytneme dotáciu. A teraz sa pýtajte, kolegovia, 

že či klub, o ktorom tu rokujeme, že má určité zvýhodnené podmienky v rámci 

voľných hodín, ktoré mu poskytujeme v rámci toho, že má zvýhodnené nájomné, že 

či vy uvážite za vhodné, že či dostane ešte na svoju činnosť dotáciu alebo nie. Tuna 

stojí otázka. Túto vec uzavrime, nechajme úrad, Ružinovský športový klub aj za naše 

informovanosť, či dohodneme podmienky, s ktorými budeme súhlasiť, ako ten klub 

bude fungovať na nájomných hodinách, na ... na nájomnom a pod. plus schváľme to, 

že či chcú dotáciu alebo ... teda či im dáme dotáciu, alebo nie. Tieto 2 veci teraz 

momentálne pri tomto hlasovaní podľa mňa nesúvisia, alebo súvisia do tej miery, 

pokiaľ vy uznáte, alebo si myslíte, že ten klub HK Ružinov ´99 má nadštandardné 

alebo podštandardné podmienky, tak si zaslúži, alebo nezaslúži dotáciu. Takto stojí 

otázka, podľa toho sa, prosím, rozhodujte. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz faktická pani poslankyňa Šimončičová 

a potom už, ako som avizoval, dám slovo pánovi prednostovi. Katka, nech sa páči. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. No zase dostanem bitku, lebo chcela som reagovať na 

Rada Bajera a nie na pani Tomáškovú, ak môžem. Sťažoval sa, že sa navzájom 
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komisie neinformujú, ale každá jedna zápisnica každej jednej komisie je na internete 

zverejnená, stačí si ju prečítať. A kto má záujem, môže vedieť, čo chcela komisia, 

o čom rokovala a k jakému uzneseniu dospela. Len tak táto poznámka. Dík. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a teraz už dávam slovo pánovi prednostovi, 

ktorý sa mi prihlásil o slovo. Nech sa páči. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: To, čo ... to, čo hovorí pani poslankyňa aj pán poslanec pred 

chvíľou, vy v podstate rozhodujete o dotácii a tieto 2 zmluvy, ktoré tu sú, tak sú 

druhoradé v tomto rozhodovaní, ako Vy hovoríte, pani poslankyňa. Ale keďže ma 

pán poslanec Sloboda vyzval, tak v zmluve, ktorá bola podpísaná pánom riaditeľom 

Lenárom 27. mája 2016 o spolupráci, sa hovorí v čl. 2 ods. 2 „RŠK sa zaväzuje, že 

odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúc sa rekonštrukcie zimného 

štadiónu bude objekt zimného štadióna v ďalšom období 5 rokov slúžiť pre účely 

ľadového hokeja s pravidelnými začiatkami sezóny k 1. augustu a ukončením sezóny 

k 30. aprílu“ a potom v písmene alebo v bode 4 „v čase od 1. augusta do 30. apríla 

týždenne zdarma 10 hodín užívania ľadovej plochy a príslušenstva pre deti a mládež 

v čase od 6 do ...“ ... čiže, čiže slúži pre účely ľadového hokeja – to je tá zmluva. 

A takisto keď sa pýtate na tú zmluvu, ktorú podpísal Ing. Kubovič 10. 6. 2006, tak tu 

v čl. 4 ods. 6 „Mestská časť sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po skončení 

výstavby najneskôr od 1. 1. 2007 bude objekt zimného štadiónu v ďalšom období 

minimálne do roku 2017 slúžiť pre účely ľadového hokeja s pravidelným začiatkom 

sezóny od 1. augusta a ukončenie k 30. aprílu poskytne počas sezóny denne zdarma 

6 hodín tréningu pre mládež v čase od 6. do 20. hodiny“ - takže je to tu presne 

vyšpecifikované, že účel ľadového hokeja a pre hokej. Ale toto je predmetom 

rokovania, aby sme to nejakým spôsobom urobili zmier v týchto veciach, pretože bol 

v tom ... bol v tom taký mierny chaos. Takže toľko pán poslanec, áno? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a teraz už 1. faktická pán poslanec Sloboda. 

Nech sa ti páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Chcem poprosiť len pána prednostu, aby ešte raz povedal ten dátum 

v tej druhej zmluve, v tej staršej ste ... tam totižto v tom čl. 4 ods. 6 spomínali dátum, 

do kedy to máme tak robiť a zaznel tam nejaký dátum, ktorý bol že 2017, tak bol by 

som rád, keby tam bol nejaký presnejší dátum je tam uvedený? 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Minimálne ...  ... minimálne ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nechajme ... nechajme dokončiť kolegu ešte otázku.  

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Minimálne do konca roka 2017.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Vlado, ešte máš riadny príspevok. Môžeš. 

 

p. Sloboda: To bola práve tá moja otázka, ktorú ... ktorú som chcel položiť na pána Sygúta. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Aha, takže sťahuješ, hej? Dobre. Tak v tejto chvíli už sa 

nikto nehlási do diskusie, preto končím diskusiu a poprosím predsedu návrhovej 

komisie oboznámiť nás, teda akú tam máme zmenu návrhu uznesenia. 

 

p. Guldan: K návrhu uzneseniu bol predložený procedurálny návrh poslanca Vladimíra 

Slobodu, ktorý žiada, aby sa v navrhovanom uznesení pod bodom b) body 1 a 2 
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rozdelili a hlasovalo sa o nich osobitne. O tomto, prosím, pán predsedajúci, daj 

hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Či tomu teraz dobre rozumiem, takže vlastne teraz 

hlasujeme, že budeme hlasovať oddelene? Takto? Ale ak predkladateľ si osvojí... 

Takže tým pádom vlastne teraz môžeme pristúpiť už k oddeleným hlasovaniam, ak 

tomu dobre chápem. Áno. Jaj, pardon. Pozeral som na teba, nevidel som, faktická tu 

svieti. Nech sa ti páči, máš slovo. Teda faktická pripomienka k návrhu uznesenia.  

 

p. Sloboda: Áno, ďakujem. Ja čisto len čo sa týka rokovacieho poriadku – procedurálny 

návrh platí, že o tom sa nehlasuje, samozrejme, takže kto ho predloží, tak 

automaticky sa podľa neho riadime, takže ak je navrhnutý, tak sa podľa neho 

riadime. Nie som si celkom istý, lebo ani v rokovacom poriadku to tak nemáme, že 

či procedurálny návrh si niekto môže osvojiť. A pre istotu, proste je tam taký 

procedurálny návrh predložený písomne, takže určite ho môžme realizovať. Takže 

tým pádom je všetko OK, bez ohľadu na to, či že som ho predložil ja alebo pán 

Vojtašovič, ale aj pán Gajdoš, že s tým súhlasil. Takže všetko je v poriadku. Ale 

o tom sa nemusí hlasovať, len môžme rovno ísť hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Ďakujem sa vysvetlenie. Takže máme, prosím, 

nejak pripravené, ako bude vyzerať to rozdelené uznesenie? 

 

p. Guldan: Takže budeme hlasovať ... budeme hlasovať o bode b) 1 samostatne, ktorý znie: 

Miestne... Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov za a) berie na ... berie na 

vedomie návrh na pridelenie dotácie pre Nadáciu Novohradská a áno ... pre Nadáciu 

No ... o tom hlasujme osobitne ... a schvaľuje návrh na poskytnutie dotácie pre 

Nadáciu Novohradská vo výške 20.000 EUR za podmienok upravených VZN MČ 

Bratislava - Ružinov č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z grantov z položky 

určenej na grantovú schému. Za c) žiada Dušana Pekára, starostu zabezpečiť 

vypracovanie a podpis zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie s Nadáciou 

Novohradská za podmienok schválených Miestnym zastupiteľstvom. Termín 15. 

február 2017. Koniec. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pre istotu sa opýtam, či som to dobre pochopil. 

Ideme teda hlasovať o a) berie na vedomie, b) dotácia tým prvým to sú Novohradská 

a potom c) starosta aby... dobre. Vieme, o čom budeme hlasovať. Kolegovia, je 

nejaký dotaz, pripomienka k návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Tak sa, prosím, 

pripravme na hlasovanie. A, b1, c. 

 

Hlasovanie: Za 14, nikto proti, 3 sa zdržali, jeden alebo jedna nehlasovali. Návrh uznesenia 

bol schválený. A teraz teda poprosím ten zvyšok, ak to tak môžem povedať. 

 hlasovanie č. 12. 

           za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 1 

        - uzn. č. 387/XXII/2016 

 

p. Guldan: Druhé hlasovanie je to isté, ale budeme hlasovať o návrhu na poskytnutie 

dotácie pre HK Ružinov ´99 vo výške 25.000 EUR za podmienok upravených VZN 

MČ Bratislava - Ružinov č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z grantov z 

položky určenej na grantovú schému. Ostatné tak, ako je predložené v návrhu, to sa 

nemení oproti predchádzajúcemu. Dajte, prosím, pán predsedajúci, o návrhu 

uznesenia hlasovať. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem ti, pán predseda návrhovej komisie. Dám ešte 

krátky čas, nech kolegovia dorazia do lavíc, nech je nás viac. Dobre. Pripravme sa, 

prosím, na hlasovanie. Hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 5, 1 proti, 12 sa zdržali. Návrh ... návrh uznesenia nebol schválený. Tým 

pádom k tomuto bodu č. 6 nemáme už žiadne návrhy uznesení, je tomu tak, všakže? 

Dobre, ďakujem. To bol bod 6. 

 hlasovanie č. 13. 

           za: 5, proti: 1, zdržalo sa: 12, nehlasovalo: 0 

        - návrh nebol prijatý 

 

 

Bod č.7  

Návrh na schválenie Grantového programu / výzvy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

pre rok 2017 

 

p. Pener, zástupca starostu  MČ:  Návrh na schválenie Grantového programu / výzvy 

mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok 2017. Aj tu poprosím pána zástupcu 

Gajdoša o uvedenie materiálu. ... / len prípravím ... Delíme sa dnes o jeden počítač. 

Prepáčte zdržanie.../  

 

p. Gajdoš, zástupca starostu  MČ: Ďakujem za slovo pán predsedajúci. V podstate v 

zastúpenie peni Štasselovej,  ako vedúcej grantovej komisie, predkladám ja tento... 

tento bod. Tak ako každý rok... tak ako každý rok, grantová komisia predkladá návrh 

na schválenie výzvy pre uplatňovanie si grantov v Ružinove. Tento program je 

relatívne hodnotný. Myslím si, že minulý rok celkom pekné ...  pekné granty ... boli 

odmenené. Pomohli sme občanom v mnohých veciach. Ale je grantová komisia 

skonštatovala, že tak široko postavený grantový program, ako bol postavený v 

minulosti, so všetkými bodmi, ktoré umožňuje VZN-ko vlastne častokrát stráca na 

svojej opodstatnenosti. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že výzvu dáme  len na  tri 

preferenčné veci. V 1. rade je to ochrana životného prostredia, ale nie celkovo, ale 

špeciálne zamerané na tému znižovanie odplatu. Druhú tému ... 2. témou je sociálna 

oblasť, ale... ale je to zamerané hlavne na prácu so znevýhodnenými skupinami 

obyvateľstva.   A tretie ... je to oblasť športu a aktivít ... voľnoaktivít mládeže. A je 

to teda ... so zameraním aj na voľné ... voľno... voľný čas, trávenie voľného času. V 

podstate tieto 3 oblasti by sme si my, ako grantová komisia vedeli, že by bolo 

vhodné  v roku 2017 podporiť. A - prosím vás ako poslancov o podporu tejto 

myšlienky do budúcnosti. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu  MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu a otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Tomášková. Nech sa nech sa páči. 

 

p. Tomášková : Ďakujem. No ... ja  som trošku... Hmm... Ja neviem......Mám taký 

pripravený návrh uznesenia, ale je pravda, že nejak dnes nevznikla debata; a ja  

rešpektujem názor grantovej komisie poznajúc problematiku, keďže som tam 4 roky 

pracovala; že schvaľovanie grantov je veľmi náročné. Ale pôvodná myšlienka 

grantov bola - nerobiť širokospektrálne výzvy na viac oblastí, ale robiť vždycky 

výzvu na jednu oblasť, ktorá by naozaj pokryla ... pokryla ... nejakú ... tú  oblasť, 

ktorú sme si povedali, že budeme grantovou schémou podporovať. Tak ako ste to ale 

navrhovali, že v rámci ešte tej oblasti, napr. životné prostredie, budete posudzovať ... 

posudzovať len teda zamerané na odpadové hospodárstvo, v rámci sociálnej oblasti 

len na ...neznevýhodnené skupiny a v rámci ... tej tretej oblasti, či  športovej, že 
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organizáciu športových podujatí. - Tak - neviem si moc dobre inak predstaviť, ako to 

budete posudzovať ? Keď oni napíšu ..   a iné ... že či  ich  automaticky vyradíte, tie 

ktoré sa budú týkať  niečoho iného?  Nezávidím vám tú prácu.  A som na veľkej 

pochybe,  že či by som ešte ani nenavrhla ... nenavrhla zúžiť to len na tie dva oblasti 

- šport a životné prostredie. Pravdepodobne to ale... neprejde. Ale budem sa 

uchádzať o to. A... ja  ...  mne to pripadá stále široko ...  široké. A teraz sa pýtam, pán 

Gajdoš, či by ste sa , ako predkladateľ nestotožnili s tým, že by ste  naozaj robili len 

2 oblasti?  A to je životné prostredie a šport. Lebo, myslím si , že sa rozbijete do 

strašne veľa smerov. A možno ... neviem, no ... Zvažujem. Ja môžem pokúsiť sa dať 

ten návrh uznesenia -  prejde - neprejde. Ale prvá je, že či ste naozaj na túto tému na 

grantovej komisii nerozprávali? Lebo tie 3 témy sú veľmi široké a bude sa vám tiež 

veľmi ťažko posudzovať. Takže dávam to na zváženie, či sa nestotožníte s takým 

návrhom?  

 

p. Pener, zástupca starostu  MČ: ...riadnym  ...asi. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu  MČ: Ďakujem za slovo. Teda ja by som reagoval. V podstate 

ja som bol jeden z tých, ktorí v grantovej komisii tiež veľmi aktívne bojoval proti 

tomu, aby boli tie veci tak široko postavené. Mne je to myšlienkovo veľmi blízke, to, 

čo hovorila, pani Tomášková. Je tu jeden problém.  To, na čom sa dohodlo a čo ja tu 

teraz  prezentujem, je ...je výsledkom zasadnutia grantovej komisie. A ja sám, ako 

osoba, jednoducho nemám právo sa  týmto spôsobom rozhodnúť. Ale je to na vás. 

Samozrejme, ak podáte takýto návrh... Je to zas na pánoch ... pardon -  slečnách   

paniach poslankyniach  aby... aby zvážili svoj postup. Ďakujem. 

 

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

 

p. Tomášková: Ja sa ospravedlňujem, že môj návrh uznesenia bude teda veľmi taký zručný. 

Ale som ho navrhla a každý to asi pochopí, že navrhujem vyhlásiť grantovú výzvu 

na rok 2017 na oblasť životného prostredia a  športu.  Ale tú...čo vám ... samozrejme, 

rešpektujem, tú ... tú vnútornú... ten rozpis, štruktúru, jak ste dávali tú prioritu; takže 

takýto stručný, skrátený ale rešpektujúc tie ...tie podmieňujúce... oblasti, že ste to 

zúžili, rešpektujem. Takže prosím kolegov, nechám  na ich zváženie, že či sa s 

mojim názorom stotožnia. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu  MČ:  Ďakujem. V tejto chvíli už nikto ďalší nie je prihlásený 

do diskusie. Takže končíme diskusiu. ... / Aha?..  už ako predseda?... Lebo  ... 

prihlásený pán poslanec Guldan a Guldana nieto. Dobre. / Takže  pán poslanec Lazík 

za návrhovú komisiu. Nech sa páči. / Čas beží... len sa nejak nečujeme/ 

 

p. Lazík: Dobre... takže ...som si sadol na  predsednícku stoličku, ale nie je mi určená, takže 

som musel ísť preč... Takže... mi bolo... bol doručený jeden návrh uznesenia, teda na 

zmenu a to je od poslankyne Táni Tomáškovej, vyhlásiť grantovú výzvu na  ...  robiť 

....pre  oblasť... to je myslím že 1  a číslo 3 v predloženom návrhu. Čiže vynechať 

bod 2 - sociálnu oblasť.  

 

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

Nie je tomu tak. Tak sa pripravme na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 9, 1 proti, 6 sa zdržali, 3 nehlasovali. Návrh uznesenia bol schválený. Tým 

pádom už nemusíme hlasovať o tom pôvodnou, ktorý sme mali v materiáli; ak tomu 

dobre chápem. Je tomu tak; myslím; áno.  
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 hlasovanie č. 14. 

           za: 9, proti: 1, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 3 

        - uzn. č. 388/XXII/2016 

 

p. Pener, zástupca starostu  MČ: No, teraz nie sme v žiadnom bode, ale vzniká diskusia 

.... Takto, keď sa nenahneváš, Vlado, keby si stiahol tú faktickú. Ja len poviem, kvôli 

záznamu, lebo teraz by tam bolo hluché miesto. Zaznel tu nejaký procedurálny 

návrh, ale myslím, že to je, aby sme si povedali potom mimo... mimo tejto sály, že 

jak ... Začíname hlasovať - kapitola 1.   

 

 p. Pener, zástupca starostu  MČ: Takže prechádzame do bodu ... to bol bod číslo 7, 

prechádzame ... 

 

 

8. Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a 

nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, MARIANUM - Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy a Mestská časť Bratislava-Ružinov za účelom zhromaždenia 

finančných prostriedkov na vybudovanie nového Domu smútku na cintoríne 

Prievoz v Mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

 p. Pener, zástupca starostu  MČ: Takže prechádzame do bodu ... to bol bod číslo 7, 

prechádzame ...do bodu číslo 8.  ... / Ospravedlňte šum za predsedníckym stolom/. 

Návrh na schválenie zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ustanovenia 

§ 829 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 18 ods. 3 zákona 

583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami - 

Hlavné mesto SR Bratislava,  Marianum pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestská 

časť Bratislava-Ružinov za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na 

vybudovanie nového Domu smútku na cintoríne Prievoz, v mestskej časti Bratislava-

Ružinov. Tu by som poprosil pána doktor Dantsitsa, z odboru právnych služieb o ... 

myslím, že stačí naozaj krátke uvedenie materiálu.  Ďakujem. 

 

p. Dantsits, MÚ MČ : Dobrý deň. V podstate pán predsedajúci všetko povedal, čo sa týka 

samotného návrhu na schválenie zmluvy o združení. Ide len o to, že dňa 17. 10. 2016 

nám z príspevkovej organizácie Marianum došla žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na postavenie nového Domu smútku v Prievoze. To je všetko, čo k 

tomu ... Dôvodovú správu ste čítali, predpokladám. A tak isto  aj samotnú zmluvu o 

združení. Ďakujem.  

 

  p. Pekár, starosta  MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pani poslankyňa 

Šimončičová.  

 

p. Šimončičová : Ďakujem pekne.  Dúfala som, že tu bude Patrik Guldan, ktorého je to viac 

srdcová záležitosť,  pretože on sa venoval pamätihodnostiam Ružinova. A kedy... 

tiež robili zoznam ... alebo proste ... je v tom odbornejší ako ja. Ale chcem povedať, 

že na komisii územného plánovania, životného prostredia  a dopravy sme sa venovali 

- už si  nepamätám kedy, ale pred pár mesiacmi, práve rekonštrukcii Domu smútku 

na cintoríne v Prievoze. Keďže to je  pamätihodnosť Ružinova, tak sme prijali 

uznesenie, že ako má vyzerať fasáda - na čom trváme, že by malo byť  zachované, že 
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- proste nejaká časť sa môže ... Mala to byť rekonštrukcia. Teraz, keď sme ...  

dospejeme ... dostali tento bod do programu, že máme schváliť tú ...  investíciou a 

máme ... z Ružinova prispieť na to 50.000 EUR; zároveň sme sa dozvedeli, že Dom 

smútku je po smrti, jej zbúraný, a ... a týmto naša komisia teda nevychádzal z údivu, 

že  ako to, že  - načo potom máme komisie, načo máme pamätihodnosti,  načo sa o 

tom bavíme, načo tomu venujeme čas?! Keď... nakoniec sa nás  nikto nepýta? 

Jednoducho to zbúra ... a potom od nás ešte chce 50.000 EUR!  Takže naša komisia s 

tým nesúhlasí a odporúča zastupiteľstvu, aby neschválilo tú investíciu 50.000 EUR. 

Keď  si zbúrali, tak nech si postavia dom smútku, ale bez nášho prispenia! Pretože 

naozaj, takto prichádzame ...  to samozrejme, že prichádzame o  pamiatky aj o ... aj o 

pamätihodnosti. Máme toho čím ďalej , tým menej... v Ružinove. ... A bolo to ... 

pekný stavba... a  naša komisia ju chcela zachovať. Takže toto je ... to vám čítam len 

... výsledok rokovania našej komisie  6. 12. 2016.  

 

  p. Pekár, starosta  MČ: Ďakujem. Následne pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ďakujem veľmi pekne za slovo.  Ja som len bola prekvapená, že tento 

materiál sa tu ocitol - ale  -dobe -išiel cez komisie; pretože my jak sa len bavíme 

medzi sebou, na veľa fórach bolo povedané, keďže som bola   účastná aj 

prerokovávania rozpočtu, aj na miestnej rade bolo neodporúčať cez finančné 

komisie;  aj z tejto komisie, tak si myslím, že keď je všeobecne dané, že ten materiál 

... nebude prijatý pozitívne, tak považujem relatívne za zbytočné, že je tu predložený. 

Ale - dobre, však uvidíme, ako budeme hlasovať. Možno budeme prekvapení. Ja 

osobne, nielen podľa mňa,  za finančnú komisiu hovorím, že teda určite ten materiál 

nepodporíme, pretože - pani Šimončičová to zdôvodnila; ja to ešte  zdôvodňuje tým, 

že naozaj, že ideme investovať do mestského majetku. To nie je naše. Hej? To nie  je 

naše - ... ani objekt, ani pozemok, ani nič. A Marianum  je  zisková organizácia. 

Síce- zriadená mestská ,  ale to je normálne organizácie, ktorá má veľké profity z  

podnikania z cintorínmi. Takže ja si nemyslím, že  - i keď sme -  hovorí sa - bohatá 

mestská časť, tak si myslím, že máme veľa restov, kde by sme mohli peniažky 

zainvestovať v prospech našich obyvateľov. Nevynímajúc tomu, že dom smútku je 

potrebný,  samozrejme, ale myslím si, že mesto má na to organizáciu a má si to 

financovať zo svojich zdrojov.  

 

   p. Pekár, starosta  MČ: Ďakujem. Nasleduje pán zástupca Pener. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo, pán starosta. Iba krátke vysvetlenie z 

mojej strany, čo sa týka tej budovy, ktorá tam bola,  ktorá je nahradená. Ten Dom 

smútku bol tzv. pamätihodnosťou, teda nie pamiatkou;  tzn. že nepožíval ten stupeň 

...stupeň ochrany, z právneho hľadiska.  Ospravedlňujem sa, na niektorých fórach už 

som to hovoril, ale žiada sa mi to zopakovať. Keď ešte v minulosti mesiace, mesiace, 

dozadu došlo nejaká žiadosť - z Marianum alebo z magistrátu - to je jedno, kde 

žiadali o nejaké stanovisko, tak sme formulovali s kolegyňami také stanovisko, že ak 

by došlo k zbúranie, že žiadame vlastne, aby tam vznikla  nejaká identická vstavba  - 

replika, kopia - ako to nazvať. Ja sám som v prvej chvíli mal červené kontrolky v 

hlave, že nám chcú búrať pamätihodnosť; potom som sa oboznámil s tými 

posudkami. Nemám ... nemám v tom vzdelanie, ani tú ambíciu, aby som nejak 

polemizoval s tými, čo tie posudky písali. Tam bolo napísané, že ide o skutočne 

havarijný stav,  ktorý už je rekonštrukciou veľmi, veľmi, ťažko odstrániteľný. Tak 

toľko len, aby nevznikla nejaká fáma , že sme išli búrať pamiatku. Ďakujem veľmi 

pekne. 
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  p. Pekár, starosta  MČ: Ďakujem.  Nikto sa nehlási do diskusie.  Možno ešte taká krátka 

odpoveď pani poslankyni Tomáškovej.  Prišla žiadosť naozaj z Marianumu, prišiel 

riaditeľ Marianumu,  odkazoval sa teda, že takýto postup zvolili vo viacerých 

mestských častiach. Tak len z tohto dôvodu potrebujeme sa, aby to nebolo len na 

starostovom rozhodnutí, ale na rozhodnutí zastupiteľstva, vysporiadať s touto 

žiadosťou. Ak tí, ktorí chodíte po  Prievoze,  po Kľukatej a okolitých uliciach, z... 

cintorína -  Prievozského cintorína, tak vidíte, že už stavba stojí. Myslím, že minulý 

robili strechu na tejto stavbe; čiže na tomto novom domu ... dome smútku. Nikto sa 

nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby 

predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu.  

 

p. Guldan: Ďakujem, pán starosta. Predpokladám, že materiál poznáte. Návrh uznesenia 

znie : Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov, za a) - po 

prerokovaní materiálu - za a) - schvaľuje zmluvu o združení podľa ustanovení  - 

ustanovenie § 829 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, v spojení s ostatnými 

zákonmi a v znení neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami, ktorými sú - 

hlavné mesto Bratislava ... Slovenskej republiky - Bratislava,  Marianum - 

pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestská časť Bratislava-Ružinov za účelom 

zhromaždenie finančných prostriedkov na vybudovanie nového Domu smútku na 

cintoríne Prievoz v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Za b)- odporúča starosta Ing. 

Dušanovi Pekárovi vyčleniť účelovo viazať v rozpočte mestskej časti Bratislava-

Ružinov na rok 2017 sumu vo výške 50.000 EUR na plnenia vyplývajúce zo 

schválenej zmluvy. Pán starosta, prosím, daj o návrhu hlasovať. 

 

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

to zmluva o združení finančných prostriedkov, musíme sa najskôr prezentovať, 

pretože je potrebná 3/5 -tinová väčšina všetkých hlasov na prijatie uznesenia. Čiže 

15 hlasov potrebuje na schválenie tohto uznesenia. Čiže pred hlasovaním poprosím 

prezentáciu. 15. Pán poslanec Guldan, predseda komisie neprezentovaný a prosím 

pánovi Alscherovi povytiahnite kartu. 18 prezentovaných. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Nikto nebol za, 10 boli proti, 6 sa zdržali. Uznesenie nebolo schválené.  ...  Pán 

poslanec Guldan hlási, pokazené... hlasovať... hlasovanie? ...  

 hlasovanie č. 15. 

           za: 0, proti: 10, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 2 

        - zmätočné hlasovanie 

 

p. Guldan: Môj hlas, napriek tomu,  že mi to nefungovalo, by nezmenil ... ten výsledok ...v 

zásade. Takže ...  

 

  p. Pekár, starosta  MČ: Ale ... nefungovalo ti hlasovacie zariadenie. 

 

p. Guldan: Nie. Nefungovalo.  

 

  p. Pekár, starosta  MČ: Tak to musíme ešte zopakovať. Poprosím vás, neodchádzajte ešte 

a  tí, čo ste prišli, prišli tak nehlasujte. Nezasúvajte si karty.  Dobre?  Toto hlasovanie 

bolo zmätočné.  Skúste spojazdniť hlasovanie pána poslanca Guldana. Vyskúšajte to. 

A zopakujeme hlasovanie. / nejde?...  Ide. Áno ?...  Toto je skúšobné hlasovanie či 

funguje hlasovacie zariadenie pánovi poslancovi Guldanovi. Už tam má kartu 

zaregistrovanú ... Už je to v poriadku?/  Takže poprosím vás, ešte raz prezentáciu. 

Ale to už môžu všetci, ktorí ste aj prišli noví. Prezentáciu. Áno. Prezentujme sa. 19 
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prítomných. Pripravme sa ... skúste, čo sa deje? ...  skúste , prosím vás, ešte raz. 

Áno? Traz už to ide? Čiže  prezentujme sa. 19 prítomných. Pripravme sa na 

hlasovanie.  Hlasujeme. 

 

Hlasovanie:  Nikto nebol za, proti 13, 5 sa zdržali, 1 nehlasoval. Uznesenie nebolo 

schválené. Ďakujem veľmi pekne. 

 hlasovanie č. 16. 

           za: 0, proti: 13, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 1 

        - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

  p. Pekár, starosta  MČ: Navrhujem teraz, čo počujem od poslancov, dáme si do 17.-tej 

prestávku, potom bude vystúpenie obyvateľov a potom pokračujeme bodom číslo 9. 

Dobre? Čiže prestávka do 17:00.  

 

 

Bod 

Vystúpenie občanov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Tak, áno, už som v éteri. Dobre budeme pokračovať. 

Prosím zaujmite všetci miesta.  Do tejto ...  Budeme pokračovať bodom Vystúpenie 

občanov. Pán starosta sa za chvíľku pripojí. Evidujem iba ...  alebo ... obdržal som 

iba jednu požiadavku na vystúpenie.  Dobre. Budeme hlasovať o vystúpení občanov. 

Tak prosím na miesta  všetkých kolegov. Počkám, až dôjdete na svoje... ku svojim 

hlasovacím zariadeniam.  A-  dobre, využijeme čas aspoň ...zatiaľ...  Dobre. Myslím, 

že sme všetci naspäť. Takže máme tu 2 požiadavky na vystúpenie. Prvá je pán 

Košihár - snáď dobre čítam. ...Košinár. Ospravedlňujem sa. Pardon.  A druhá  - pán 

Herceg. Dám hlasovať o tomto vystúpení. Poprosím nám pripraviť nám hlasovanie. 

Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Už v tejto chvíli je zjavná väčšina. Takže poprosím pána Košinára; prvý v 

poradí. Môže sa už zatiaľ dostaviť.  Ospravedlňujem sa za brept.  - Trojminútové 

vystúpenie, nech sa vám páči. 

 hlasovanie č. 17. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

        - návrh bol schválený 

 

p. Košinár, obyvateľ MČ: Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, 

nevystupujem 1. raz  k parkovacej politike. Nazývam to "nová parkovacia politika". 

Nevystupujem ani posledný raz k parkovacej politike. V bode 4 už som sa dozvedel 

dosť o novotách. Napriek tomu, mám niekoľko otázok, niekoľko námetov, ktoré pri 

príprave VZN-ka - Ružinovského,  budú zohľadnené. Počul som, že problém - 

okrem iného - je s priestormi v tzv. vnútroblokoch.  Ale existujú aj komunikácie 3. a 

4. triedy mimo vnútroblokov, ktoré sú vo vlastníctve  buď fyzických alebo 

právnických osôb. Tieto osoby platia riadne dane, majú vyznačené parkovacie 

plochy, majú ich odsúhlasené dopravným inšpektorátom a mestskou dopravnou 

komisiou. - Čo ich čaká? Budú musieť odstrániť tabule? Budú musieť zamazať ... 

vyznačené ... teda čiary, ktoré vyznačujú parkovacie miesta? Ide o zasahovanie do 

vlastníctva. Vlastníctvo je chránené ústavou. A nie je teda jasné, ako to bude 

pokračovať. Rovnako máme ďalšie kategórie. Ružinov prenajíma x-  fyzickým 

osobám, možno aj právnickým osobám parkovacie miesta. Čo bude s nimi? V 

poslednom čísle Ružinovského echa je výzva, aby si obnovili tieto ...  možnosti 

parkovania. Čo bude s parkovaním osôb s zmenenou pracovnou schopnosťou.. teda... 
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s invalidmi ...s invalidnými osobami? To všetko sú veci,  ktoré bude treba vo VZN-

ku riešiť a na ktoré, samozrejme, dnes ešte nepoznáme odpoveď. Rovnako nárastu 

ohromne nároky na kontrolu. Kto to bude robiť? Bude nová spoločnosť? Alebo to 

bude ...  niektorej existujúcej spoločnosti pričlenené? To všetko sú veci, na ktoré 

budeme očakávať - ako občania, odpoveď. A predpokladám, že budú postupne 

riešené. Nakoniec jednu...  takú ľahkú ideu. Dočítal som sa, že Ružinov je "senior 

friendly". Tzn., že je voči starenkám a starcom priateľsky. Tak teda, nad 70  rokov 

nech dostanú v budúcej ... pri  budúcej karte nejakú zľavu. A nad 80 rokov - však 

tých je len pár, nech dostanú úplne zadarmo rezidenčnú kartu. Ak to bude, tak to 

bude pekný darček k budúcemu roku ... teda k roku 2018,  keď sa asi parkovacia 

politika realizuje.  Ďakujem za pozornosť. 

 

p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán Herceg. 

 

p. Herceg, obyvateľ MČ: Ďakujem. Vážený pán starosta, milé pani poslankyne, páni 

poslanci, občania. Ja by som mal taký príspevok ku rozpočtu, 1 návrh; aj keď to 

bude neskôr v programe, ale vzhľadom na ten bod, ktorý teraz bol posledný 

prerokovaný a to bolo to Marianum, kde neschválením - a aj v našej komisii teda 

podpredsedníčka našej komisie predniesla stanovisko, že sme boli pobúrení  - 

búraním  niečo, čo je pamätihodnosťou. A taktiež sme boli proti tomu, aby sme 

vstúpili do spolupráce  a do spolufinancovania toho nového domu smútku. Ale tým 

pádom sa uvoľnilo 50.000 EUR, ktoré je možné použiť v rozpočte. A môj návrh je, 

aj na základe našich rokovaní v komisii územného plánovania, životné prostredie a 

dopravy, použiť tieto peniaze  investičným spôsobom, čiže na kapitálové výdavky. 

Na navýšenie rozpočtu na opravy chodníkov a budovanie cyklotrás. Obidve tieto 

kapitoly sú projektovo pripravené. My  totižto v zásobníku máme niekoľko ďalších 

chodníkov aj cyklotrás, ktoré už projektovo sú pripravené a je možné začať s ich 

realizáciou na budúci rok. A týmto by sme aj ukázali, že Ružinov naozaj nečaká len 

na mesto, kým vybuduje svoje hlavné cyklotrasy, ale pokračuje v podpore - dá sa 

povedať - aj dopravy, a  možnosť parkovacej politiky spôsobom, že bude budovať 

svoje lokálne cyklotrasy a opravovať chodníky tak, aby obyvatelia možno viac 

využívali pešie presuny, cyklistické presuny a nielen autá. Takže chcem vás poprosiť 

o podporu takémuto  posilnenie rozpočtu v kapitolách -Oprava chodníkov a 

budovanie cyklotrás. Ďakujem pekne. 

 

 p. Pekár, starosta MČ :  Ďakujem. Nikto ďalší nie je prihlásený za obyvateľov. Čiže 

končíme bod Vystúpenie obyvateľov. ... Nech sa páči, k  parkovacej politike... ak 

chceš zareagovať, pán zástupca Gajdoš. Nech sa páči. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo.  Ja ďakujem za tento podnet, ktorý 

tento pán  predniesol ohľadom parkovacej politiky. My sme o tom rozprávali aj 

predtým.  Ja len to zhrniem v krátkosti. Určite nebudeme len "senior friendly"  ale 

budeme aj sa snažiť byť "friendly" ku všetkým  občanom Ružinova. Ja  nechcem 

predbiehať... predbiehať nejaké uznesenia a konania, ale skutočne, budeme sa snažiť 

tie prvé karty urobiť, ak nie zadarmo, tak za minimálne poplatky. Takže  ...teda karty 

na 1. auto. Aby sme sa rozumeli. Takže ... Ale naozaj, nechcem predbiehať, ale 

myslím si, že je tu atmosféra medzi poslancami v tomto smere. Ďakujem. 

 

 p. Pener, zástupca starostu MČ : ...Ešte k vystúpeniu občanov, Igor, hej?..   

 

p. Pekár, starosta MČ :  Pán poslanec Adamec. Prihlásil sa. Poprosím. 
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p. Adamec: Ja som chcel ešte raz požiadať o pauzu v mene pána Vojtašoviča, ktorý tu nie 

je. 

 

p. Pekár, starosta MČ :  Ďakujem. Čiže končíme bod Vystúpenie obyvateľov a urobíme si 

prestávku  -  17:30. Dobre?   Ďakujem. 

 

 

Bod č. 9  

Návrh na 1/ reštrukturalizáciu spoločnosti RP VPS, a. s. alebo 2/ kapitalizáciu 

pohľadávok MČ Bratislava - Ružinov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dámy a pani, pokračujeme bodom číslo ... 8. Návrh na 

reštrukturalizáciu spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb a. s. 

alebo po 2./ kapitalizáciu ... pohľadávok mestskej časti Bratislava-Ružinov. Dámy 

a páni, predkladám vám materiál o ktorom už... alebo teda o spôsobe pokračovania 

nášho Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb, rokujeme, rozprávame 

niekoľko... dva roky; takmer dva roky; kde na začiatku sme si schválili nejaký 

postup záchrany podniku a vlastne, tak ako bolo avizované v minulosti, že do konca 

roka sa budeme musieť rozhodnúť... A teda stopercentne rozhodnúť a potom už ísť 

cestou... Sú tu dve možnosti -tak ako hovorí názov materiálu. V dôvodovej správe 

máte popísaný ten postup. Ja len prečítam záver, že ...v zmysle napísanej dôvodovej 

správy a tých bodov, mestská časť Bratislava-Ružinov navrhuje predstavenstvu 

spoločnosti požiadať o reštrukturalizáciu spoločnosti Okresný súd Bratislava 2. Mám 

za to, že tento postup je optimálnym riešením vzniknutej situácie. Ten model 

reštrukturalizácie je popísaný potom v nasledovnom materiáli, kde má niekoľko etáp. 

Tá 1. etapa alebo 0. etapa je príprava reštrukturalizácie, ďalšia etapa je 

reštrukturalizačný plán a potom záver reštrukturalizácie, kde by teda mal byť 

výsledok, že podnik oddlžíme, podnik je... ozdravíme a podnik bude fungovať ďalej. 

Nehovorím, že nefunguje teraz; nemáme toľko kritiky, čo sme mali v minulosti. Aj 

keď teda nejaká je, ale nemáme. Aj tie čísla, tak ako avizuje dozorná rada, hovoria o 

tom, že pomaličky sa ten náš podnik oživuje. Ale musíme sa rozhodnúť do konca 

tohto roka, či budeme reštrukturalizovať alebo kapitalizovať. V tom ďalšom vlastne 

.. v materiáli, sa... teda alebo na ďalších stranách je bod číslo dva - Návrh na 

posilnenie kapitálovej štruktúry. To je tá kapitalizácia. Ja by som poprosil dvoch 

kompetentných ľudí, aby vysvetlili jednu alebo druhú časť, tak ako som povedal, tak 

ako je to v názve. V prvom by sme poprosili pána Ing. Viktora Leščinského, aby –aj- 

uviedol reštrukturalizáciu a potom aj zostal tu niekde vpredu, keď budú otázky 

poslancov na reštrukturalizáciu. A potom vedenie Ružinovského podniku 

verejnoprospešných služieb, buď pána Ing. Sokola alebo pána Ing. Chudého. Sokol 

teda... pán Ing. Sokol bude hovoriť o kapitalizácií. Na úvod toľko z mojej strany. Ja 

by som poprosil pána Ing. Leščinského, aby prišiel a hovoril o reštrukturalizácii. 

Dohodnime sa, že ten úvod nie je to... nie je to .. neohraničme mu trojminútovým 

vystúpením, pretože môže sa stať, že to ... to dôležité čo by ešte chcel povedať, tak tu 

nezaznie. Nech sa páči máte slovo.  

 

p. Leščinský: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážení poslanci miestneho 

zastupiteľstva. Analyzovali sme ekonomické charakteristiky Ružinovského podniku 

verejnoprospešných služieb a. s. ... a. s. a môžeme zodpovedne povedať, že za 

posledné 2 roky od roku 2015 od zmeny štatutárnych orgánov a výmeny vedenia 

tejto spoločnosti sú badateľné obrovské zmeny v štruktúre, v hospodárení 

spoločnosti. Za všetko hovorí asi najviac vývoj základného ekonomického 

ukazovateľa, ktorý sa volá pridaná hodnota, ktorá bola v medziročnom porovnaní 
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rokov 2014 a 2015 prakticky strojnásobená. Tzn. spoločnosť strojnásobila svoju 

aktivitu a najmä dokázala efektívne hospodáriť. V roku 2016 je v tejto spoločnosti 

takisto badať výrazná investičná aktivita. Všetky tieto ukazovatele nasvedčujúce 

dobrému vývoju spoločnosti však neodrážajú v plnej miere charakteristiky, ktoré 

potrebuje táto spoločnosť - konkrétne najdôležitejším faktom pre riešenie spoločnosti 

je - úpadok. Úpadok zákon definuje vo forme buď platobnej neschopnosti alebo 

predĺženia. V prípade platobnej neschopnosti spoločnosť uzatvorila s rozhodujúcimi 

veriteľmi splátkové kalendáre, ktoré v zmysle svojich podnikateľských aktivít plní. 

Ale riešenie záporného vlastného imania v podstate dodnes nebolo realizované 

žiadnym spôsobom. V tom 2. bode programu - kapitalizácia pohľadávok-  vlastne 

posilňuje kapitálovú štruktúru vlastného imania táto spoločnosť. Súhrne, prečo sme 

doporučili realizáciu záchrany spoločnosti prostredníctvom reštrukturalizácie? Tá 

zmena spoločnosti je badateľná, ale tempo zmien, ktoré dokáže realizovať 

spoločnosť, nezodpovedá jednak potrebám samotnej spoločnosti, tzn. štruktúry toho 

vlastného imania, jednak nezodpovedá potrebám mestskej časti Bratislava-Ružinov z 

ohľadu jednak daňových, jednak úrokov, dopočítania úrokov k jednotlivým 

pôžičkám. Preto sme doporučili riešenie prostredníctvom reštrukturalizácie, ktorý je 

štandardný, zákonom kodifikovaný postup riešenia úpadku každej jednej 

spoločnosti. Konkrétne detaily sme predstavili ako managementu, tak právnym 

zástupcom managementu, zástupcom mesta resp. mestskej časti a v podstate žiadame 

vás o rozhodnutie na tomto mestskom zastupiteľstve. Samozrejme, vaše prípadné 

otázky kedykoľvek môžem zodpovedať. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za úvod. Poprosím vás, zostaňte tu niekde vpredu ...sa 

posaďte. Asi... dohodneme sa tak, že teraz by vystúpil pán inžinier Sokol s 

kapitalizáciou a potom otvorím diskusiu. Nech sa páči pán inžinier. 

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: Vážený pán starosta, dámy a páni. Môj predrečník celkom 

správne charakterizoval celú situáciu. Ja by som len objasnil, v čom teda spočíva tá 

kapitalizácia. Keď sme si pred rokom a pol stanovili, že ideme revitalizovať podnik, 

tak toto bol jeden z úkonov.  V tom sme si povedali, že pohľadávku mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktorú teda má voči našej spoločnosti, chceme riešiť navýšeniu 

základného imania tzn. skapitalizovať ju. Kapitalizácia znamená, že celá táto 

pohľadávka bude tak, ako je, vložená do základného imania spoločnosti. Tým 

úkonom sa spoločnosť dostane z predĺženia. A tým pádom je vonku z konkurzu. 

Celý úkon spočne v tom, že dôjde k účtovnej operácii, tzn. k vzájomnému zápočtu. 

Keď sme tento program navrhovali, tak sme vychádzali z odborného stanoviska 

audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT, ktoré sme mali a právneho stanoviska. 

Takto sme to predložili aj našemu akcionárovi v 6. mesiaci na valnom zhromaždení a 

očakávali sme teda, že... keďže navýšenie základného imania môže spraviť iba 

akcionár, sa bude v tomto pokračovať. Dneska je k tomu logické vyústenie. Takže 

z mojej strany toľko. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do 

diskusie. Pani poslankyňa Šimončičová... Kto ešte...?  

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne pán starosta. My sme mali komisiu územného plánu, 

životného prostredia a dopravy 6. decembra, kde sme mali predložený iba jeden 

návrh a to reštrukturalizácia podniku. Tá kapitalizácia nám nebola predložená. Bolo 

povedané, že mestská časť zrejme bude rozhodovať iba o reštrukturalizácií. Takisto 

aj poslanci. Lebo tá kapitalizácia tá nebola zo strany Ružinovského podniku 

verejnoprospešných služieb doložená. Teraz sa čudujem, že máme aj túto druhú 
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možnosť. My sme sa tým nezaoberali. Preto... neviem teraz o kapitalizácii,  určite 

nebudem hlasovať ani nemôžem o nej rozhodovať, lebo sme sa o nej nemohli 

rozprávať na komisii, kde ... komisie sú na to, aby sa podrobne rozobrali všetky 

možnosti, ktoré potom na zastupiteľstve sa predložia ako ... ako hotové, 

prerokované. Ďakujem. 

 

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

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Ja by som sa rád spýtal, ak môžem, pána 

Leščinskeho, keby mi ako laikovi vysvetlil... Spomínal nízke tempo nejakých aktivít 

zo strany ...zo strany spoločnosti. Či to nízke tempo je možné zmeniť? A či je to 

vôbec reálne? A či si on myslí, ako odborník, že tá ... to odpustenie dlhu spoločnosti, 

či môže znamenať pre mestskú časť Ružinov to, že tá spoločnosť začne byť zisková? 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči pán inžinier. ... Ešte raz si sa hlásil, pán poslanec ? / 

Dvakrát si sa...  tak poprosím ťa stlač prihlásenie aby si sa odhlásil./ Nech sa páči 

pán inžinier Leščinský. 

 

p. Leščinský: Ďakujem za otázku. Ja som hovoril o tempe, ktorým oddlžuje v súčasnosti 

management túto spoločnosť, ako o tempe, ktoré bude trvať minimálne do roku 

2022. Tzn. tolerancia veriteľov, ktorí sú zatiaľ dnes pod splátkovými kalendármi, 

je... ako by som povedal zmluvne podchytená. Nie je nikde záruka, že bude naďalej 

pretrvávať. Vaša 2. časť otázky, kedy bude spoločnosť v zisku? Spoločnosť je v 

zisku už aj dnes. Akurát tempo vytvárania kešových prostriedkov z tohto zisku 

a z odpisov nie je v takom tempe, alebo - nie je v takom objeme, ako predpokladal 

jednak - správa audítora, jednak následne spracovaný znalecký posudok. Tzn. za 

roky 2015 a 2016 tento znalecký posudok predpokladal, že sa zníži objem záväzkov 

o nejakých 600.000 EUR. Presnú charakteristiku by som musel hľadať povedzme o 2 

minúty dlhšie; ale v zásade je to rádovo 600 -tisícoch eurách, pričom, to tempo 

zisku, ktoré bolo ....  predpokladané, ktoré bolo zase podmienené investičnou 

aktivitou v objeme cca 1... 1,8 milióna ktoré sa nezrealizovalo v roku 2015. Proste 

tempo toho rastu vytvárania tých prostriedkov nezodpovedá tomu, čo predpokladal 

samotný tento projekt. A existujú tu nejaké riziká, možno pán predseda 

predstavenstva by ich vedel hlbšie pomenovať, alebo môj názor vyvrátiť, že 

tolerancia týchto splátkových kalendárov pre ... prípadne jeho predlžovania, nebude 

zo strany veriteľov akceptovaná... akceptovateľná a bude znamenať vážne riziko 

ohrozenia chodu spoločnosti vo forme veriteľského návrhu na konkurz na túto 

spoločnosť. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja ešte by som tiež, pán inžinier Sokol, ten návrh uznesenia, alebo 

zmenený návrh uznesenia majú rozdané poslanci? Teraz som ho dal prefotiť. Lebo 

bolo by dobré ho aj prečítať. Poprosím ťa, skús, aby... aby, ak teda bude hlasovanie, 

aby vedeli o čom hlasujeme. Pretože to je povinnosť z rokovacieho poriadku. A 

poprosím organizačne, aby prefotili 20 krát. 

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: Síce nie som predkladateľom návrhu, ale môžeme dať návrh na 

uznesenie ku kapitalizácii v nasledujúcom znení: Mestské zastupiteľstvo mestskej 

časti Bratislava-Ružinov súhlasí s nepeňažným vkladom mestskej časti Bratislava-

Ružinov do základného imania spoločnosti Ružinovský podnik v sume spolu 

1,744.442 EUR, pričom predmetom nepeňažného vkladu je: - za 1.) pohľadávka 

mestskej časti Bratislava-Ružinov voči spoločnosti Ružinovský podnik v sume 
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897.072,30 EUR, ktorá vznikla z titulu nezaplateného nájomného vyplývajúceho zo 

zmluvy o komplexnom nájme uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava-

Ružinov ako prenajímateľom a Ružinovským podnikom verejnoprospešných služieb 

ako nájomcom dňa 20. 12.2012, v znení jej dodatkov. Za 2.)  - pohľadávka mestskej 

časti Bratislava-Ružinov voči spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných 

služieb v sume 247.370 EUR k 13. 12. 2016, ktorá vznikla z titulu uplatnenia z 

úrokov z omeškania mestskou časťou Bratislava-Ružinov a to listom zo dňa 27. 9. 

2016, ktorým mestská časť Bratislava-Ružinov vyzvala spoločnosť Ružinovský 

podnik na úhradu úrokov z omeškania z nezaplateného nájomného vyplývajucého zo 

zmluvy o kontextom najmä uzatvorenou medzi mestskou časťou Bratislava-Ružinov, 

ako prenajímateľom - a Ružinovským podnikom verejnoprospešných služieb - ako 

nájomcom dňa 20.12. 2012 v znení jej dodatkov. Za 3.) - pohľadávka mestskej časti 

Bratislava-Ružinov voči spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb 

v sume 600.000 EUR, ktorá vznikla z titulu poskytnutia pôžičky na základe zmluvy 

o pôžičke zo dňa 20.7.2015, v znení jej neskorších dodatkov, uzatvorenej medzi 

mestskou časťou Bratislava-Ružinov, ako veriteľom a Ružinovským podnikom 

verejnoprospešných služieb, ako dlžníkom, za účelom kapitalizácie vyššie uvedenej 

pohľadávky mestskej časti Bratislava-Ružinov voči spoločnosti v sume 

1,744.442,30 EUR. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov súhlasí 

s uzatvorením zmluvy o postupe pohľadávky mestskej časti Bratislava-Ružinov voči 

spoločnosti Ružinovský podnik v sume 1,744.442,30 EUR, ktorá bude uzatvorená v 

zmysle § 524 a následne zákona č. 40 z roku 64 Občianskeho zákonníka, v znení 

neskorších predpisov. Za účelom kapitalizácie vyššie uvedenej pohľadávky mestskej 

časti Bratislava-Ružinov voči spoločnosti v sume 1,744.442,30 EUR,  miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Ružinov súhlasí so zmenou stanov 

spoločnosti Ružinovský podnik, ako i so zmenou zakladateľskej listiny spoločnosti 

Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb. Za b) - Ukladá Ing. Mgr. Dušanovi 

Pekárovi, starostovi, zabezpečiť potrebné úkony kapitalizácie z bodu a) tohto 

uznesenia. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne pán starosta. Dobre tomu rozumiem? Pán Sokol predkladá 

pozmeňujúci návrh uznesenia? Môže predložiť pán Sokol pozmeňujúci návrh, keď 

nie je poslancom? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Z rokovacieho poriadku, myslím, že keď si to osvojí poslanec, 

alebo predkladateľ, čo som ja, tak áno. Pretože my, keby sme schválili kapitalizáciu, 

ktorá nič nehovorí, nie sú tam čísla, tak to ja nemôžem urobiť nič. Takže toto je 

doplnenie resp. – áno – doplnenie uznesenia ku kapitalizácii. 

 

p. Šimončičová: Dobre. Ešte mám chvíľu času. Ja si myslím, že keď si to vy osvojujete, tak 

máte to prečítať vy a nie niekto cudzí, ktorý nie je poslancom. 

 

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

 

p. Turlík: Ďakujem za slovo. Presne toto isté som sa chcel spýtať, čo pani Šimončičová. Že 

v materiáloch sme mali dve možnosti - buď reštrukturalizáciu alebo kapitalizáciu. 

Bolo veľmi stručne... v rámci návrhu uznesenia uvedené tieto dve možnosti. A teraz 

tu je úplne rozpracovaný návrh kapitalizácie. Ja by som ale chcel poprosiť, že 1. 

návrh, v rámci pôvodného uznesenia bolo ...bol - reštrukturalizácia a potom bola 

kapitalizácia. Prečo ideme teraz zrazu hlasovať o kapitalizácii? Na základe tvojho...? 
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p. Pekár, starosta MČ: Nejdeme hlasovať o kapitalizácii. A... tu majú poslanci možnosť 

vybrať si cestu, ktorou pôjde Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb. Vždy 

sme diskutovali o tom, že čo je to kapitalizácia, koľko nás to bude stáť a či máme 

ešte druhú možnosť. Tie možnosti boli popísané na začiatku, keď vedenie VPS-ky 

prišlo s ... plánom... oživenia ... 

 

p. Turlík: Pán starosta .. ja mám ešte stále čas... Môžem ja povedať... áno... ty si mi do toho 

skočil -  ale ja som chcel poprosiť, aby sme hlasovali, keď budeme teda hlasovať - 

bolo by to čiastočne vysvetlené, aby sme hlasovali o reštrukturalizácii, keď už - a 

potom kapitalizácii. Tak, ako to máme pôvodne v materiáloch. Pretože... je to... 

podľa mňa takto minimálne malo byť. Takže... v tom návrhu uznesenia bola 

možnosť a) a možnosť b). Možnosť a) - je reštrukturalizácia a možnosť b) - je 

kapitalizácia. Čiže, ja by som chcel poprosiť, aby návrhová komisia, keď budú 

samostatné dve uznesenia; jedno sme teraz mali možnosť počuť z úst pána Sokola, 

tak, aby bolo... aby to bolo rozdelené. Ale bolo a bolo hlasované o ňom ako 

v druhom .... v 2. časti. Dobre? Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: My musíme hlasovať o týchto uzneseniach hlasovať samostatne. 

Nemôžeme naraz o oboch. Takže tak, ako je to v poradí. Nasleduje pán zástupca 

Gajdoš. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Medzi muzikantmi sa vždycky 

hovorí, že – „basa tvrdí muziku“. A tuná sa začína veľmi vážne pritvrdzovať -  nech 

sa na mňa nikto nehnevá -  Pred nejakým časom, keď sme sa rozprávali 

o kapitalizácii, tak obidvaja predstavitelia VPS tvrdili, že táto kapitalizácia sa 

nedotkne pôžičky 600.000, ktorú... ktorú ste vy, a my poslanci odsúhlasili. Dneska - 

celkom slušne pritvrdzujeme muziku na 1,800.000 ... zaokrúhlene. Ja vás na to 

upozorňujem. Kto sa pod toto podpíše? Ja nie. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Poprosím... poprosím, po jednom, hlásme sa. Pán 

poslanec Patoprstý , nevykrikujme. Prihlásme sa do diskusie. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Ja som sa prihlásil iba... aby 

náhodou nebola ukončená rozprava a nešlo sa hlasovať. Keďže tu vznikol teraz taký 

šum - a v tom materiáli, ktorý bol teraz poslancom rozdaný - a doteraz ho teraz 

vlastne nevideli na vlastné oči,  je naozaj napísané, že v rámci tej kapitalizácie je 3. 

bod aj pôžička 600.000 EUR. Čiže... čiže ja navrhujem, ak sa bude hlasovať o tejto 

2. alternatíve, aby bol ten bod číslo 3 odtiaľ vyňatý. Aby sa skapitalizovala iba tá 

pôvodná časť - čiže o 897.000 a nejaké drobné a 247.380 EUR, tak to bolo pôvodne 

dohodnuté, ako sa o tom rozprávalo... aj v lete na valnom zhromaždení. Pretože - aby 

sme kapitalizovali tú pôžičku, ktorá tu bola schválená, aby sme  takto ešte 600.000 

vyhodili do luftu, tak to by bolo nefér voči všetkým obyvateľom Ružinova; kde sme 

sa my zaviazali tým, že dávame pôžičku. A že tá pôžička bude aj splatená. Ďakujem 

veľmi pekne. 

 

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

 

p. Adamec: Ďakujem veľmi pekne. Ja k tomu prihadzujem ešte... poprosím pána starostu, 

aby si osvojil návrh na odvolanie vedenia VPS. V tom prípade, my zdvihneme ruky 

za reštrukturalizáciu alebo kapitalizáciu. Inak nie. Ďakujem pekne. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Poprosím pána riaditeľa, ak teda môže zodpovedať tú 

pôžičku - ako sa to vlastne dostalo...  keď ...  pán poslanec ty si predseda dozornej 

rady, takže... 

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: Isto, pôžička sa tam dostala tak, že sa tam zahrnuli všetky 

pohľadávky, ktoré má mestská časť Bratislava-Ružinov voči spoločnosti. Chcem 

upozorniť na jeden podstatný fakt.  Pokiaľ sa pôjde do reštrukturalizácie, tak či tak 

nastáva tento istý efekt. Že... mestská časť príde, v rámci reštruktulizácie... ako 

...spriaznený veriteľ o tieto peniaze v plnom rozsahu. Pokiaľ sa to udeje 

v kapitalizácii, tieto peniaze sú stále majetkom, ktorý je v základnom imaní 

spoločnosti. Takže máme to doma. Jeden podstatný fakt je, že kapitalizácia znamená, 

že pokiaľ chceme spoločnosť zachovať mať ju stále pod kontrolou, tak je rozumné 

investovať do vlastnej spoločnosti a ďalej ju ovládať. To je všetko. 

 

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

Patoprstý...pán poslanec Patoprstý má zapnutý mikrofón. 

 

p. Patoprstý: Dobre. Ja som sa chcel odhlásiť, pardón. Tak ja iba ... v rámci faktickej 

nadviažem na pána riaditeľa Sokola, že ja, ako predseda dozornej rady, podporujem 

kapitalizáciu. Rozprávali sme o kapitalizácii; ja som aj dával ten materiál do 

zastupiteľstva, kde sa to malo kapitalizovať. Čiže ja som  jednoznačne za 

kapitalizáciu. Ale nerozprávali sme o tých 600.000 EURO. Čiže preto ja som toto 

otvoril. A preto ja s tým nemôžem súhlasiť. Ďakujem. 

 

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

 

p. Turlík: Ďakujem pekne. Mne to pripadá tak, že dáme dlaň  - a už je tu celá ruka. Ja by 

som chcel poprosiť ešte pána doktora na vysvetlenie - v súvislosti s tým, čo pán 

Sokol hovoril, že v prípade reštrukturalizácie aj tak mestská časť - v úvodzovkách - 

neuvidí z tohto nič, z týchto svojich pohľadávok. Ja nemám túto vedomosť. Pretože 

pri reštrukturalizácií sú nejaké .. nejaký ...  rozsah finančných prostriedkov, ktoré tí 

pôvodný veritelia dostávajú. Nie je to... na základe schváleného reštrukturalizačného 

plánu. Takže poprosím, potvrďte mi, či sa mýlim, alebo či mám pravdu? 

 

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

 

p. Leščinský: Ďakujem. Existujú v rámci reštrukturalizácie právne metódy, akým spôsobom 

by sa dalo vrátiť túto pôžičku v ... , povedzme, aj v plnom rozsahu. Dá sa to ...  

právne je to možné. Celé je to o tom, ako bude postavený reštrukturalizačný plán. 

Akým spôsobom bude realizovaný tento reštrukturalizačný plán. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale... je možné... ? Tu je taký šum ... je aj možné, že to neuvidíme 

pri reštrukturalizácií, ani pôžičku? Je to možné? Alebo ... kto o tom rozhodne? To sa 

poslanci pýtajú. A to nie je asi jasné. 

 

p. Leščinský: Rozhoduje o tom dlžník, ktorý v podstate zostavuje reštrukturalizačný plán. 

Je limitovaný zákonnými ustanoveniami, kedy voči spriaznenej osobe nemôže 

ponúknuť lepšie uspokojenie z reštrukturalizačného plánu, ako by tomu bolo voči 

iným spoločnostiam. Ale - navrhli sme - aj managementu, resp. právnym zástupcom 

Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb, aký inštitút použiť na to, aby 

sme dokázali túto pôžičku vrátiť v 100 percentnej miere, resp. vrátiť v stanovenej 
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lehote, ako bolo dohodnuté. Myslím, že to bolo na májovom miestnom zastupiteľstve 

v roku 2015. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Riadnou asi sa prihlás. Tak ... faktickou nech sa páči. 

 

p. Turlík: Prepáčte, kolegyne poslankyne aj poslanci za moje exkurzy, stále. Ja nie som 

členom žiadnej inej komisie, iba grantovej, kde tento bod vôbec nebol 

prerokovávaný  - alebo za mojej prítomnosti; a tým pádom ja si len čítam stanoviská 

jednotlivých komisií. A vzhľadom na to, že z môjho profesného života mám 

skúsenosť reštrukturalizáciou, kde spoločnosť Carrefour nám dlžila 80.000 EUR a 

sme dostali 3.000  - po schválení reštrukturalizačného plánu. Tak je to trošku ...  

mám nastražené uši, čo sa tu bude diať. Pri kapitalizácií je to ešte -  je to ešte ... 

považujem ako horšiu vec, presne ,  celkovo ... tento materiál, ja som z tohto úplne 

trošku vyvedený zmiery. Ďakujem. A  ... nie som ani za jedno ani za druhú možnosť. 

Pretože obidve možnosti sú pre našu mestskú časť zlé. Takže ja s tým ... Ja by som 

poprosil ...  pretože komisie, keď čítam stanoviská,  tam sú ... väčšina poslancov ste 

za to, aby sme kapitalizovali. Ale.. toto je aj tak pre mňa osobne neprijateľná vec. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Možnože k tomuto ... alebo tejto príprave - 

žiaľ, keď sme ... keď sme sa 15. 11. o 16. hod. stretli aj k rozpočtu, ale aj ... 

reštruktúre...  že? -  tak vtedy bolo veľmi málo poslancov. Vtedy to bolo 

vysvetľované. Ale bolo tam málo poslancov. Teraz - ja by som čakal ... teda 

diskutujte, pýtajte sa, keď sú títo ľudia. Ale nesúhlasím, že nepodporiť ani jedno ani 

druhé. My musíme rozhodnúť. A týmto pádom asi už nebudem môcť viesť tento 

bod. S faktickou pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: No, neviem, pán starosta, k rozpočtu sme vtedy mali predstavované stanovy 

Cultusu. Neviem, či ... sme toto...  či sme toto riešili. Nechcem klamať. Ale – trošku 

- prikláňam sa k názoru... nie že trošku - prikláňam sa k názoru pána Turlíka. Celý 

rok tu riešime ..alebo vieme, že budeme riešiť podnik Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb. Dneska je 13. 12. Je mi veľmi ľúto, že to riešime tu. 

A cítim veľký tlak. A to nie je dobré. A  ...  naozaj, zdieľam absolútne pocity pána 

Turlíka; mám obdobné pocity. Myslím si, že táto debata mala prebiehať niekedy 

v lete a mali sme byť dopodrobna oboznámení –lebo – uvedomme si -  ja sa teda 

vôbec necítim silná v týchto pomerne špecifických ekonomických podmienkach. Tak 

je to pre nás naozaj veľmi ťažké rozhodovanie. Ale - spomeňte si, my sme vtedy 

nehovorili, pán starosta o reštrukturalizácií. Vtedy sme mali rozpočet ... prišli sme 

tam traja alebo štyria ... to viem. A bavili sme sa o stanovách Cultusu. Ja si 

nepamätám, že by nám to tam bolo predstavené.  

 

p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pani poslankyňa...  pán poslanec Patoprstý.  

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa, že predlžujem túto agóniu, snáď už 

som posledný, len chcem upozorniť kolegov na to, že v prípade, že neschválime ani 

jednu alternatívu, tak Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb musí v januári 

zaplatiť na dani vyše 200.000 EUR, ktoré budú v tejto situácií likvidačné. A nie 

zrejme, ale takmer s istotou, pôjde do konkurzu. Čiže ak dneska nezahlasujeme ani 

za jednu z týchto alternatív, tak to znamená definitívny koniec. A celá naša snaha, 

naše peniaze, tých 600.000 EUR atď. bude v konkurze a v nenávratne.  

 

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



47 

 

 

p. Jusko: Ďakujem. Ja ešte... nechcel som sa k tejto problematike vyjadrovať; ale včera som 

mal taký pocit - pri rokovaní vedúcich politických skupín, že je to tak 50 na 50. A to 

asi nie je moc dobrá situácia pred hlasovaním. A keď teraz ešte počujeme, že keď ... 

že musíme... Musíme len zomrieť. To všetko ostatné je len ľudská samoľúbosť alebo 

ľudské rozhodnutia. Ale - aby som to nezjednodušoval - ja sám - včera sme o tom 

hovorili, sme sa pýtali, tvrdia mi to aj iní, ktorí tam boli, nevidím takú tu dlhodobosť 

tých výhod a nevýhody. Tam nám boli dané tie výhody, nevýhody. Možno v 

zjednodušenej podobe áno; ale čo bude nasledovať potom kroku, keď ho spravíme 

a.) -  sme spravili na začiatku,  b.) - , kde ideme. A c.) -  cieľovosť toho, či náklady 

v priebehu roku vzniknú...  v dvoch rokoch, vzniknú. Už sme to počuli, vy ste to asi 

povedali, že ten plán sa nenaplní v nejakom časovom, že to ide pomaly ... v tom 

podnikateľskom pláne, ktorý mala spoločnosť, hej?  Ale my ešte nevieme, čo nás to 

bude stáť. Aj to spomaľovanie a ďalšie kroky. Čiže my sa pohybujeme niekde, že 

schvaľujeme niečo a toho potom vzniknú ďalšie náklady, ktoré možno v 

krátkodobom horizonte vieme odhadnúť, ale v tom dlhodobom nie. Čiže ja sa 

prikláňam aj tu čo povedal pán Turlík, ja som na niektorých rokovaniach bol; aj som  

mal ten materiál, že z toho materiálu nie som pevne presvedčený, či ...  varianta a,) 

b). Možno keby niektorý vyšiel s variantou c), ktorá by bola niečím medzi tým, tak 

to by som asi podporil. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Keď môžem povedať, že to nie je pravda, že my sa zaoberáme 

týmto bodom len tu - a je to na poslednú chvíľu. Pretože to, čo povedal aj pán 

poslanec Patoprstý, my sa tým zaoberáme dosť dlhé obdobie. Aj on dokonca 

predložil materiál o kapitalizácii. A to, čo hovorí pán poslanec Jusko, tak to prvé 

vlastne predložil pán inžinier Sokol, kde bola tabuľka, kde boli možné riešenia. A 

vtedy zastupiteľstvo vybralo toto riešenie - kapitalizáciu, ktorú teraz sme – jeden z 

možných variantov riešenia - v tomto bode číslo 9. Ale aby ste si mohli vybrať, tak 

okrem kapitalizácie je ponúknutá aj reštrukturalizácia. Aby ste neboli pritlačení, že 

nemáte na výber. Výber sa zúžil  - z dvoch možností. Neviem či nájdete tretiu 

možnosť. Ale je potrebné aby sme rozhodli. Keď nerozhodneme dnes, tak 

management bude musieť konať. Pravdepodobne. A budeme to musieť riešiť 

spoločne: dozorná rada, starosta, akcionár a management. Ešte pred tým, ako dám 

slovo poslancom, nech sa páči pán kontrolór.  

 

p. Furin, miestny kontrolór :  K tomu 3. riešeniu ...Ešte je možné aj tretie riešenie - že my 

síce schválime reštrukturalizáciu, firma vypracuje reštrukturalizačný plán, ale súd 

usúdi, že táto firma je neschopná reštrukturalizácie a pôjde do konkurzu. Tak ako už 

dávno mala byť. A toto uznesenie pokladám proste za absolútny vrchol! Neni to ešte 

ani rok, čo nás tuto vedenie presviedčalo o tom, aké je životaschopné a ako tých 

600.000 v pohode zaplatí. My sme im znížili nájomné, pretože bytie a nebytie tejto 

firmy - a to ten sudca samozrejme pri posudzovaní bude brať do úvahy, keď zistí, že 

oni majú také friendly nájomné za majetok rozsiahlej hodnoty, ktorý mimochodom - 

tú zmluvu my môžeme hocikedy vypovedať, lebo neni dodržiavaná, tak sa zistí, že 

vlastne táto firma nemá reálne tržby v dohľade, z ktorých by mohla fungovať. Oni tie 

peniaze proste prejedávajú.  

 

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

 

p. Jusko: Nechcem s pánom starostom viesť polemiku; to nebolo len o tom, že ... keď je on 

presvedčený – je. Ja hovorím o svojich pocitoch. A z toho, čo som dostal, nie som 

rozhodnutý. Takže ... neberte to osobne, že beriem to tak. Ale  to ... z čoho ... teraz je 
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tá 3. varianta, tak teraz ja by som navrhol vedeniu  - a pochopil som do dobre? 

Môžem reagovať teda... aj na ... na pána kontrolóra, keď vystúpil? Medzičasom. Že  

... čo keby ... teda - dobre som to pochopil? - že keby vedenie VPS-ky, dalo ... 

pripravilo návrh na konkurz? To je ten najrýchlejší spôsob - hej? Nejak?..  Určite 

najrýchlejší ako reštrukturalizácia?  

 

p. Furin – kontrolór MČ: Určite.... 

 

p. Jusko: Áno? Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán Ing. Sokol, nech sa páči. A potom s faktická pán poslanec 

Alscher a pani poslankyňa Fondrková, bola riadne prihlásenou.  

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: Ja chcem len ozrejmiť, hej?  - Keď som hovoril o všetkých 

pohľadávkach, takže tam sme zahrnuli všetky pohľadávky. Pokiaľ sa rozhodneme – 

tuto, že vyhodíme odtiaľ ten bod 3 – 600. 000 pôžičku, myslím si, že nemáme s tým 

žiaden problém a vieme tieto veci splatiť. Nie je pravda, že by sme to nevedeli 

splatiť. V dlhodobom horizonte  -tak je to naplánované, spoločnosť bude mať 

dostatočne vygenerované zdroje na to, aby to dokázala uhradiť. Takže ten... to 

uznesenie v tom bode 3, tých 600.000 nemusí byť realizované. Nie je to podmienka.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Fondrková.  

 

p. Fondrková: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcela toľko ..., keď si teda pozerám 

ten materiál ... a do komisií nám boli predložené... bol predložený materiál, ktorý 

teda neobsahoval túto 3. časť. A keď si tak pozerám, že tri komisie, konkrétne 

komisia mandátová, komisia pre posudzovanie projektov, - čiže to je grantová a 

komisie školstva vlastne odporúčajú a prikláňajú sa ku kapitalizácii – a - teda ešte 

bez... bez toho tretieho návrhu. Čiže... ja sa tak zamýšľam, či tieto komisie alebo 

návrhy a predsedovia, podpredsedovia týchto komisií či sú ešte stále... či si stoja za 

týmto... za týmto názorom. Aj členovia. Aj keď teda prišiel návrh na zmenu 

uznesenia, ktorý teda poníma... aj tento tretí bod. A tá suma sa trošku viacej navýšila. 

Čiže, je mi ľúto, že to nemohlo byť prerokované už v komisiách aj s týmto návrhom. 

Prečo to prišlo... prečo to prišlo práve teraz? Takže ... to bolo len tak na zamyslenie, 

že ...niečo ... niečo vyplýva zo záverov komisií a teraz nám príde niečo na stôl. 

Takže... jedine len tak na zamyslenie, že... sa to mohlo dať skôr. A v sa týka mňa, tak 

ja som konkrétne za reštrukturalizáciu spoločnosti. Takže, ďakujem veľmi pekne.  

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja sa znovu opýtam, prečo naša komisia územného plánu 

a životného prostredia, ktorá stále je jedna z tých gestorských pre túto spoločnosť, 

mala iba 1 návrh? A to reštrukturalizáciu. A prečo potom tie ďalšie komisie, tie, 

ktoré inokedy sa nezaoberajú touto spoločnosťou, mali obidva návrhy predložené? Je 

to ...  ja neviem, čím to je..?. Je to nejaký úmysel? Alebo čo je za tým? Mne to 

nepripadá vôbec seriózne. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán prednosta, nech sa páči.  

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Pani poslankyňa Šimončičová, vôbec to nebol zámer. My 

sme 2 komisie absolvovali spolu s pani Ing. Lehotayovou, kde časť reštrukturalizácie 

- ten materiál bol predložený miestnym úradom, kde sme informovali o tom, že 
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vedenie spoločnosti VPS nám odmieta tento materiál dodať.  Potom, keď už ja som 

prišiel sám, ku vám na komisiu, tak tam som už ....reprodukoval len 

reštrukturalizáciu, lebo som bol presvedčený o tom, že nám ten materiál nedodajú. 

Až na mandátovej komisii, keď som toto predniesol, tak - teraz neviem,  ktorý – 

presne- pán poslanec s pánom Sokolom telefonoval a večer okolo pol ôsmej, trištvrte 

na osem, nám prišiel materiál na mail; ale vôbec nie s týmto návrhom 

reštrukturalizácie ...z uznesenia, ktoré bolo teraz dodané. Takže... aby ste vedeli, že 

to vôbec nebol zámer.  

 

p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pani poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne pán prednosta za vysvetlenie. Ako sám vidíte, je to fakt 

nedôveryhodné celé. Čiže ... tu sa s nami hrajú... Je to tak dôležitá vec. Hovoríme tu 

o dákych miliónoch, hovoríme tu o tom, že buď budeme platiť my, alebo ... alebo tá 

spoločnosť zanikne alebo nájdeme spôsob ako oddlžiť dlžníkov. Ale baviť sa o tom 

teraz o 18: 30, skoro ku koncu zastupiteľstva a takýmto spôsobom, keď sa prvýkrát 

dozvedáme niektoré veci, ktoré sme predtým na komisiách nemali, považujem za 

vysoko, vysoko neseriózne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Lazík.  

 

p. Lazík: Ďakujem pekne. Ja som takýmto spôsobom začal miestnu radu, keď sme dostali 

tento bod na program. A vlastne vyhodnotil som to tak, že vlastne v máji 2016 sme 

sa rozchádzali pri tomto bode s tým, že sa pokúsime bod sprecizovať, zanalyzovať 

právne, účtovne, auditmi, s rôznymi firmami, s rôznymi profesionálmi , aby sme 

nestrieľali my, od pásu. A vlastne výsledok bol tá A4, ktorú máme dnes 

v materiáloch. Je ... jedno riešenie má... má len plusy, druhé riešenie ma len mínusy. 

Čo to neberiem ako reálnu SWOT analýzu jedného ale aj druhého riešenia. A potom 

vlastne bolo doplnené k reštrukturalizácii časový harmonogram; čo zase - opäť nie 

sú argumenty. To je len proces, ako to celé prebehne. Ale žiadne argumenty, žiadne 

riziká, žiadne postupy, ktoré by nám osvetlili, ako to naozaj bude fungovať, aké sú 

všetky tieto aspekty reštrukturalizácie. Ja verím tomu, že materiál bol nejaký 

vypracovaný; ale k nám sa do dnešnej hodiny, do dnešného dňa nedostal. A môžeme 

teda len tápať, že prečo. Ale myslíme si - ja osobne, že teda tá kapitalizácia aj keď 

nešťastná a dnes takto naformulovaná, s čím samozrejme všetci nesúhlasíme, je z 

pozície mestskej časti lepšie menšie zlo, čo sa týka kontroly nad spoločnosťou, 

kontroly nad nejakými výkonmi a kontroly nad nejakou budúcnosťou. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Keď môžete pán Ing. Leščinský... Lebo tam sú vlastne 

tie tabuľky; to sú tie riziká, kontrola ...v procese reštrukturalizácie.  

 

p. Leščinský: Veľmi ma, tak isto, mrzí, ako pána Sokola, že materiály, ktoré boli 

spracované sa nedostali na miesto určenia. Naozaj, ako spracovatelia, toto sme 

nevedeli ovplyvniť. Nevedeli sme to nejakým spôsobom ... teraz sme sa to dozvedeli. 

Pán Sokol ešte myslím ... tam riešil, myslím ... ešte návrh toho uznesenia rýchlym 

rozmnožením. Čo sa týka spracovania kompletného materiálu o reštrukturalizácii, 

kde sme pomenovali konkrétne ustanovenia každého jedného veriteľa, ktoré tam má, 

dopočítavali sme tam jednotlivé úroky z omeškania; čiže vytvorili sme ako - ten 

najhorší variant, čo všetko sa môže stať. Vypočítali sme tam ... úspory, náročnosť. 

Všetko to bolo stanovené. Samozrejme, neviem, či je teraz časový priestor na to, aby 

sme trištvrte hodinu predstavovali tento materiál. Čo sa týka kapitalizácie, dneska 

máme na úrovni rozhodovanie kapitalizáciu alebo reštrukturalizácia. Obidve tieto 
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alternatívy zachovávajú plnú a stopercentnú kontrolu mestskej časti Bratislava-

Ružinov nad Ružinovský podnikom verejnoprospešných služieb a. s. Ničoho sa 

nedotknú. To, že nami navrhovaný spôsob reštrukturalizácie čiastočne obmedzí 

niektoré právne úkony, ktoré vykonáva štatutárny orgán tejto a. s., konkrétne - 

založenie dcérskej akciovej spoločnosti, nakladanie s ... majetkom, pristúpenie k 

záväzku alebo iné veci, ktoré tak či tak majú stanovami zakázané a podliehajú 

schváleniu minimálne valného zhromaždenia, respektíve mestskej časti Bratislava-

Ružinov. Čiže tam ... tá alternatíva z hľadiska nákladov, z hľadiska rizík je stále tá 

istá. Spoločnosť sa z toho musí vystrábiť. Hej? Prvá cesta je kapitalizácia. To 

znamená, skapitalizujú sa všetky  alebo časť pohľadávok, ktoré tu má mestské časť 

Bratislava-Ružinov v tejto spoločnosti. Druhá cesta, mne osobne sa zdá 

komplexnejšia, je realizácia prostredníctvom reštrukturalizácie, kde posilnenie 

vlastného imania prejde po schválení reštrukturalizačného plánu cez zisk. To 

znamená, spoločnosť vytvorí - keby sme išli do toho teraz - v roku 2017 veľký 

nedaňový zisk, ktorý sa prostredníctvom tohto zisku, ako nerozdeleného zisku 

minulých období, dostane a posilní hodnotu vlastného imania. Ja som sa bavil 

s pánom  Sokolom, keby bolo na mne a mal by som túto spoločnosť ja, ako fyzická 

osoba vo vlastníctve, robím najskôr kapitalizáciu; o mesiac na to spustím reštruktúru. 

Tomu hovorím komplexné ... alebo ... úplne najkomplexnejšie riešenie situácie v 

tejto spoločnosti. Zaznievajú tu, napriek tomu, isté... ja neviem... negatívne emócie 

typu - treba to odvolať, a treba to celé hodiť do konkurzu. Tam je ... v tej spoločnosti 

je dva roky denno–dennej driny urobené. Tá spoločnosť je dneska v čiernych číslach. 

Zlikvidovať vie každý. Ja sa skláňam, ako človek, ktorý sa mesiac a pol venuje len 

tým číslam, ktoré ten management vyprodukoval. Ja sa skláňam pred nimi. Vôbec – 

nie sú neodborníci. Oni presne vedia, kedy a čo trebalo spraviť. A za nimi sú čísla. 

Tie čísla neoklameme. Za tými číslami sú podpísaní audítori atď., atď. Myslím si, že 

dnes nie je čas na tú tretiu alternatívu, ako hovoril pán poslanec - tzn. konkurz. Nie 

je na to čas. Potrebujeme nájsť len vhodnú alebo správnu alternatívu záchrany tej 

spoločnosti tak, aby tá spoločnosť mohla naďalej robiť to, na čo je určená. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán kontrolór.  

 

p. Furin, miestny kontrolór : Áno, dá sa súhlasiť s tým, čo môj predrečník hovoril. Má to 

len jednu vedľajšiu... takú vec, ktorú... ktorú nespomenul. Možnože ... nie naschvál. 

Ak by sme najprv kapitalizovali, tak my budeme potom iba akcionár. Nebudeme 

veriteľ tejto spoločnosti. A keď sa potom pristúpi k reštrukturalizácii, 

reštrukturalizáciu bude riadiť výbor, ktorý ... alebo ten, kto je dlžník. A to už my 

nebudeme. Keď budeme reštrukturalizovať hneď, sme tam najväčší veriteľ a my 

budeme rozhodovať v mnohom. Hej? Keby sme neboli veritelia, tak už na toto 

nemáme vplyv. Kapitalizáciou... reštrukturalizáciou sa všetky záväzky tejto 

spoločnosti pomerne znehodnotia. Všetky. Nielen naše! Kapitalizáciou sa znehodnotí 

naša pohľadávka. Len naša. Ostatné zostanú v pôvodnom. Hej? Takže jednoznačne 

reštrukturalizácia je právne ... by som povedal - korektnejší postup.  

 

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

som ešte, teda poopravil to doplnenie alebo návrh na zmenu uznesenia v bode číslo 

2. Ak teda budeme... budeme hlasovať najskôr bod číslo 1., potom bod číslo 2. 

Zachytil som, že je ochota vypustiť... vypustiť ...poprosím vás, to je á-čko ...“súhlasí 

s alternatívou číslo 2.“ Potom 3. bod - pôžička 600.000 EUR. To je kapitalizácia ale 

musíme hlasovať buď o jednom alebo o druhom. Už som skončil diskusiu. Žiaľ. 

Čiže môžeme sa pripraviť na hlasovanie? 1. hlasovanie bude tak, ako sme sa 

dohodli. 1. hlasovanie bude-  materiály o .. alternatíva číslo 1. A druhá je alternatíva 
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číslo 2, potom, ak neprejde alternatíva číslo 1. Áno? Rozumieme. Pán predseda 

návrhovej komisie, nech sa páči návrh uznesenia.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Návrh uznesenia tohto zastupiteľstva znie: Miestne 

zastupiteľstvo schvaľuje: -a to bude prvé hlasovanie - alternatívu 1.)- 

Reštrukturalizáciu spoločnosti RP VPS a. s., a odporúča predsedovi predstavenstva 

spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb Ing. Milanovi Sokolovi 

podať návrh na začatie reštrukturalizácie spoločnosti na zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. Pán starosta, prosím, aby ste o 

tomto návrhu dali hlasovať.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Má k návrhu uznesenia niekto pripomienky? Nemá. Pripravme sa 

na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 5 poslancov, 1 bol proti, 9 sa zdržali, 3 nehlasovali. Tento ... táto 

alternatíva nebola schválená. 

 hlasovanie č. 18. 

           za: 5, proti: 1, zdržalo sa: 9, nehlasovalo: 3 

        - návrh nebol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím alternatívu číslo 2. Ale prečítať celé uznesenie, s 

vypustením toho 3. bodu.  

 

p. Guldan: Návrh uznesenia v zmysle predloženého doplnenia uznesenia ku kapitalizácii. 

To bol pôvodný bod - alternatíva 2. Kapitalizácia pohľadávok mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. Za a.) Miestne zastupiteľstvo - za A.) súhlasí s alternatívou číslo 

2 -Kapitalizácia pohľadávok mestskej časti Bratislava-Ružinov. Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov súhlasí s nepeňažným vkladom 

mestskej časti Bratislava-Ružinov do základného imania spoločnosti Ružinovský 

podnik verejnoprospešných služieb a.s. v sume jeden milión 700 .. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie, nie , nie. Musí tam byť ponížená tá suma o ... 

 

p. Guldan: 1,144.442,30 EUR, pričom predmetom nepeňažného vkladu je i pohľadávka 

mestskej časti Bratislava-Ružinov voči spoločnosti Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb a.s. v sume 897.072,30 EUR, ktorá vznikla z titulu 

nezaplateného nájomného, vyplývajúceho zo zmluvy o komplexnom nájme 

uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava-Ružinov, ako prenajímateľom a 

Ružinovským podnikom verejnoprospešných služieb a.s. ako nájomcom, dňa 

20. 12.2012 v znení jej dodatkov. Poznámka dvojka: Pohľadávka mestskej časti 

Bratislava-Ružinov voči spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb 

a.s. v sume 247.370 EUR k 13. 12.2016, ktorá vznikla z titulu uplatnenia si nároku z 

omeškania mestskou časťou ... úrokov – pardón - z omeškania mestskou časťou 

Bratislava-Ružinov a to listom zo dňa 27. 9.2016, ktorým mestská časť Bratislava 

Ružinov vyzvala spoločnosť Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb a.s. na 

úhradu úrokov z omeškania z nezaplateného nájomného vyplývajúceho zo zmluvy o 

komplexnom nájme uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava-Ružinov  - ako 

prenajímateľom a Ružinovským podnikom verejnoprospešných služieb a.s.  - ako 

nájomcom, dňa 20. 12. 2012, v znení jej dodatkov. Tretia poznámka. Tá nie... Takže 

tú škrtám. Za účelom kapitalizácie vyššie uvedenej pohľadávke mestskej časti 

Bratislava-Ružinov voči spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb 

a.s. v sume 1,144.044,30 ....  442 pardón  ... 2,30  .. EUR, Miestne zastupiteľstvo 
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mestskej časti Bratislava-Ružinov súhlasí s uzatvorením zmluvy o postúpení 

pohľadávky mestskej časti Bratislava-Ružinov voči spoločnosti Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb a. s. v sume 1,144.442,30 EUR, ktorá bude uzatvorená v 

zmysle § 524 a nasledujúcich - zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 

znení neskorších predpisov. Za účelom rekapitalizácie vyššie uvedené pohľadávky 

mestskej časti Bratislava-Ružinov voči spoločnosti Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb a.s. v sume 1,144.442,30 EUR Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov súhlasí so zmenou stanov spoločnosti Ružinovský 

podnik verejnoprospešných služieb a.s., ako i so zmenou zakladateľskej listiny 

spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb a.s. Za b.) ukladá Ing. 

Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi, zabezpečiť potrebné úkony k zabezpečeniu 

kapitalizácie vyplývajúceho z bodu a.) tohto uznesenia. Termín: bezodkladne.  

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia, pripomienky? Ja mám jedno - nie 

ukladá, ale odporúča. Pán kontrolór a potom pán poslanec Alscher. K uzneseniu... 

aby nebola  diskusia.  

 

p. Furin, miestny kontrolór : Domnievam sa, že... že ten bod b.) je zmätočný. Lebo 

zabezpečiť potrebné úkony k zabezpečeniu kapitalizácie môžu len štatutárne orgány 

tej spoločnosti. Návrh na zvýšenie základného imania nemôže podať starosta, ale 

členovia predstavenstva .. Však? Ale samozrejme... my už sme to v bode A.) to 

odsúhlasili. Tzn. on automaticky vykonáva rozhodnutia zastupiteľstva. Na to 

nepotrebuje uznesenie. Ale... ale potrebujú štatutári, že majú konať...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže ...potom poprosím opraviť ten bod B.)  

 

p. Furin, miestny kontrolór : Ale vy ste tu napísali, že „zabezpečiť potrebné úkony k 

zabezpečeniu kapitalizácie“... Ja celkom presne neviem, čo si predstavujete, ale 

určite návrh na zvýšenie základného imania do obchodného registra musíte podať 

vy! Hej? No tak ... potom... potom ...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Tak potom opraviť uznesenie. Dobre? To bola jedna pripomienka. 

Pán poslanec Alscher... nič? Čiže asi bola rovnaká. Poprosím, pripravte podľa 

pripomienok pána kontrolóra, nech sa páči.  

 

p. Guldan: My tuto v komisii odporúčame, aby slová „Ing. arch. Dušanovi Pekárovi, 

starostovi, sme odporúčali“ , čo asi môžeme; Predsedovi predstavenstva a.s. ... 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Predstavenstvu. Lebo konajú dvaja.  

 

p. Guldan: A nemá to byť konkrétna osoba? Lebo predstavenstvo... Takže - členom 

predstavenstva?  Členom predstavenstva. Takže: - odporúča členom predstavenstva 

a.s. .../ áno mám/ ... . zabezpečiť potrebné úkony zabezpečiť.... na zabezpečenie 

kapitalizácie vyplývajúceho z bodu A.) tohto uznesenia.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ešte k návrhu uznesenia? Nech sa páči. Pani poslankyňa 

Reinerová.  

 

p. Reinerová: Je to k návrhu uznesenia. Ale dostali sme sa do takého zmätku a do takého 

tlaku, že pochybujem, že niekto z nás bude vedieť o čom hlasujeme. To je totálny 

chaos! Zasa je na nás vyvíjaný tlak... na niečo, o čom nie sme presvedčení 
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a rozhodnutí. Naozaj! Toto je neskutočne opakujúci sa prípad, kolom dokola. Vždy 

a vždy je to hnané do poslednej sekundy, aby sme sa rozhodli! Zopakujte mi pán 

starosta, ľudsky, o čom ideme hlasovať.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Idete hlasovať o tom, že - ale to je už diskusia -  ale poviem to, ak 

teda mi prepáčite, že poruším rokovací poriadok, že mestská časť vloží svoje 

pohľadávky do spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb. A ja 

som vďačný, že tých 600.000, ktoré máme zmluvne ... zazmluvnené tú pôžičku, že to 

vypadlo z toho uznesenia. Ale odhlasujeme... alebo odhlasujete aj to, že pohľadávky 

veriteľov budú splatené v plnej výške, podľa splátkového kalendára, ktorý je 

dohodnutý medzi vedením mestskej časti a tými spoločnosťami a mestská časť 

nedostane zaplatené nič. Jednoducho povedané.  

 

p. Reinerova: A to je výhodné pre mestskú časť?  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Veď to bola diskusia o tom. Poprosím, ak je už uznesenie 

naformulované, tak prečítať len tú druhú časť. Lebo tá prvá časť zostala rovnaká.  

 

p. Guldan: Písmeno b) – Za b) - odporúča členom predstavenstva zabezpečiť potrebné 

úkony na zabezpečenie kapitalizácie vyplývajúcej z bodu a.) tohto uznesenia.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Čiže vieme o čom budeme hlasovať? Pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 7 poslancov, proti 4 poslanci, zdržali sa 4, 2 nehlasovali. Ani 

tento bod uznesenia neprešiel. Ďakujem veľmi pekne.  

 hlasovanie č. 19. 

           za: 7, proti: 4, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 2 

        - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja by som poprosil management Ružinovského podniku 

verejnoprospešných služieb, aby ešte zotrvali ... Po rozpočte, by sme aj s pánom 

kontrolórom išli sa dohodnúť na ďalšom postupe v spoločnosti. Dobre? Tak, aby to 

bolo právne čisté a aby sme pokračovali ďalej. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. 

Prejdeme do bodu číslo 9. 

 

 

Bod č.10 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Ružinov na roky 2017-2019 

 

p. Pekár, starosta MČ: Bod č. 9- Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na 

roky 2017 až 2019. Predkladáme vám... návrh... na schválenie Návrh rozpočtu 

mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 a prognózu rozpočtu na rok 2018 až 

2019. V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov 

verejnej správy na roky 2017 až 2019. V oblasti výdavkov sa vychádza z Programu 

stability Slovenskej republiky na roky 2017 až 2019 s prihliadnutím na vývoj 

skutočnosti v predchádzajúcom období. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali zo 

zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Zbierky zákonov v 

znení neskorších predpisov, zákona č.583/2004 Zbierky zákona  - o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 369/1990 Zbierky - o obecnom zriadení, 

zákona č. 377/1990 Zbierky - o hlavnom meste Slovenskej republiky. Predkladaný 

materiál je zostavený na základe požiadaviek poslancov, odborov miestneho úradu, 
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rozpočtových a príspevkových organizácií. Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj príjmy a 

výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. To 

sú: základné školy, materské školy, domov dôchodcov. Hlavnou úlohou pri 

zostavovaní rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 boli... návrhy 

poslancov, návrhy komisií, vlastných zistení, technického stavu, podnety od občanov 

a ďalšie podnety, ktoré sa zbierali či už u poslancov alebo u zamestnancov 

miestneho úradu mestskej časti. Plánujeme zabezpečiť rekonštrukcie... v 

regionálnom rozvoji je to rekonštrukcie krytu vozoviek - Staré záhrady, Včelárska, 

Bencúrová, Na úvrati, Kvetná, Solivarská, Mraziarenská; budovanie parkovacích 

miest na Stodolovej ulici, budovanie cyklistických trás na Ďatelinovej... na 

Ďatelinovej... a Nevädzovej ulici; rekonštrukcie chodníkov na Ondavskej, Drieňovej, 

Staré záhrady; detské ihriská Miletičova. Druhé ihrisko - nie tak, ako sme diskutovali 

medzi poslancami. Miletičova 2 nie je popisné číslo domu, ale ďalšie detské ihrisko 

na Miletičovej ulici, - Raketová, vrátane spevnených plôch a odvodnenia. Základné a 

materské školy - je tam prestavba pavilónu B - druhého pavilónu B Základnej školy 

Borodáčová na triedy materskej školy. Rekonštrukcia služobných bytov na materské 

školy v Bancíkovej, Exnárovej, Stálicovej. Kapacity škôl budeme rozširovať zo 

svojho rozpočtu tak, ako doteraz a plánujeme získať peniaze na vytvorenie ďalších 

miest aj z mimo rozpočtových peňazí. V tomto roku vzniklo prerobením služobných 

bytov ďalších 10... nových miest pre materské školy. So súkromným investorom 

rokujeme a pripravujeme rozšírenie... kapacity Materskej školy Šťastná. Žiaľ, 

nemôžeme sa v najbližšej dobe uchádzať... zapájať do niektorých výziev, kvôli tomu, 

že pre.. na tieto výzvy je potrebné potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a nesprávne 

sme postupovali pri prihlásení niektorých zamestnancov miestneho úradu. A je zatiaľ 

problémom získať toto potvrdenie. Ďalej budeme pokračovať v rekonštrukcii 

spojovacej chodby a prístavby na Materskej škole Západná, Základná škola 

Vrútocká…. zateplenie základných škôl Ostredková, Ružová dolina a telocvične na 

Mierovej ulici. Tie základné školy, ktoré boli plánované na tento rok, tak prebieha 

tam výberové konanie. Na stavebnom úrade už sú pripravené, resp. podpísané 

rekonštrukcie obvodových plášťov, tzn. zateplenie tých spomínaných základných 

škôl, ktoré sme plánovali v roku 2016. O to sa navýši vlastne počet základných škôl 

zateplených v roku 2017. V Ružinovskom domove seniorov plánujeme 

rekonštrukciu balkónov, na budove Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej 

ulici... zakúpenie plynového kotla z dôvodu častých porúch. Na domove dôchodcov 

pokračuje... plánujeme pokračovanie rekonštrukcií na druhom poschodí, v úseku 

pôvodnej hotelovej časti na lôžkovú časť. Ružinovský športový klub - pripravujeme, 

resp. pripravuje sa oprava zariadení detského ihriska v Areáli hier Radosť na 

Štrkovci. Zatiaľ nemáme vzťah k pozemku, ale tú údržbu hracích prvkov musíme 

zabezpečiť. Tak isto plánujeme dobudovanie šatní, hygienických zariadení, oplotenia 

a zabezpečenie areálu netradičných športov. V Knižnici Ružinov pripravujeme 

rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov Knižnice Ružinov na Tomášikovej 

ulici. Mestská časť plánuje v roku 2017 hospodáriť s celkovým rozpočtom vo výške 

31,573.917 EUR. Možno že by som poprosil pána kontrolóra, aby sa vyjadril k 

navrhovanému rozpočtu. Poprosím, aby sa pripravila spracovateľka, pani inžinierka 

Lehotayová, aby zodpovedala otázky poslancov. Nech sa páči pán kontrolór. 

 

p. Furin, miestny kontrolór: Vážené poslankyne, vážení poslanci. Zákon odo mňa 

vyžaduje, aby som obligatórne sa k niektorým veciam vyjadril. Dovoľte teda, aby 

som to som to týmto urobil. Návrh rozpočtu, musím konštatovať, že návrh rozpočtu 

je zostavený v súlade so zákonom 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Ďalej musím konštatovať, že 

návrh rozpočtu je zostavený ako viacročný programový rozpočet, pričom za záväzný 
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je iba v prvom roku. Návrh rozpočtu bol pred jeho prerokovaním zastupiteľstvom 

riadne a včas zverejnený. Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Schodok v 

kapitálovej časti je krytý prebytkom bežného rozpočtu a kladným saldom finančných 

operácií. Návrh rozpočtových príjmov vychádza zo štátneho z... štátneho rozpočtu na 

rok 2017, ako aj z platného nariadenia hlavného mesta Bratislavy o prerozdeľovaní 

podielových daní. Výška príjmov bola stanovená s ohľadom na očakávaný rast 

ekonomiky o 3,5%, na pokles miery nezamestnanosti na úroveň 8,5%, ako aj na 

pretrvávajúcu zvýšenú efektivitu výberu daní. Ďalej je tu konštatovaný celkový ... 

celkové čísla - bežný rozpočet, príjmy, výdavky, saldo. To máte pred sebou. Aby 

som nezdržoval. Chcem by som len na záver konštatovať, že rozpočet je zostavený v 

príjmovej časti ako primerane opatrný a vo výdajovej časti rozpočet pokrýva všetky 

povinné výdavky. V oblasti investícií sa rozpočet oproti minulému roku takmer 

zdvojnásobil. Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019 odporúčam schváliť.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa 

Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ďakujem veľmi pekne. Keďže som bola jedným z mála z poslancov, ktorá 

sa zúčastňovala všetkých prerokovaní rozpočtu, tak sme už pri tých prerokovaniach, 

keďže sme ho dostali presne v tejto podobe, ako ho máme teraz, pripomienkovali - tí 

zúčastnení aj z komisií. Prepáčte, ja túto podobu nemôžem odsúhlasiť, už len z toho 

dôvodu, že chcem sa spýtať , ako budeme postupovať so zmenou, ktorá nasledovala 

v predchádzajúcich bodoch programu? A to neodsúhlasením 50.000 na Marianum. 

Prosím teda čo s touto sumou, keďže z rozpočtu vypadla. Ďalej je to suma na 

dotácie. Keďže sme schválili dotáciu na Občianske združenie Novohradská z 

grantového systému, presúva sa do položky, ktorá zahŕňa 177.000. Tento materiál to 

neavizuje. Nemám tu žiadnu alternatívu. Ja sa trošičku pozastavujem aj na tým 

spôsobom, že - ja moc nie som zástanca podávania... pozmeňovacích uznesení k 

rozpočtu na zastupiteľstve, pretože výsledkom toho je galimatiáš a pri schvaľovaní 

poslanci nebudú vedieť čo schvaľujú. Som trošku z toho sklamaná, že nie sme na to 

pripravení. Ale ...toto viem si ešte predstaviť, že ... pani Lehotayová je 

predkladateľka? ... alebo pán starosta je predkladateľ? ... tak keď by sme dali nejaký 

návrh, tak napríklad do tejto sume 95.000 EURO do rezervného fondu keď sa 

stotožní, vieme pokračovať ďalej. Ale kolegovia, chcem sa dotknúť jednej veci, 

ktorú sme...ktorú som ja avizovala. Nás tu čaká na ...  na budúci rok pokračovanie 

sporu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. My na to pamätáme v rozpočte. 

Bolo to predmetom rokovania aj... komisie finančnej a nejaká... my sme nejaký súd 

prehrali. Obávam sa, ale že keďže sme pomerne veľkorysí v kapitálových 

investíciách, dovolím si tvrdiť, že to je nie je moc dobré rozhodnutie. Bola by som 

opatrnejšia. A keď budeme mať peniaze a budeme mať šťastie, že nevyplývajú súdne 

spory, tak vieme zapojením prvej, druhej zmeny rozpočtu byť veľkorysí v priebehu 

roka a niektoré investície urobiť. Ale teraz, na začiatku roka 2017 by som sa 

uchádzala skôr o presunutie čo najväčšieho množstva peňazí do rezervného fondu, 

práve preto, že ja neviem čo nás v roku 2017 čaká. A pri tej... som sa pozastavila aj 

nad jednou položkou... alebo nad dvomi položkami, ktoré by som bola rada nejakým 

návrhom uznesenia možno aj zmenila, ale nie som zástanca takéhoto rokovania 

k rozpočtu. A to sú dve položky. Prvou zmenou rozpočtu sme v roku 2016 schválili 

zatepľovanie fasád škôl 560.000. Tá sa nezrealizovala, tá nám niekde lieta, neviem 

kde. Ale v rozpočte na rok 2017 schvaľujeme 835.000 kapitálových... neviem či z 

kapitálových, myslím že z kapitálových.. na zateplenie ďalších dvoch škôl plus 

jednej telocvične. Neviem, neviem ako dopadlo to prvé, nezrealizované? Ušetrili 

sme, neušetrili? Obstarali sme lacnejšie? Neobstarali? Prečo mám viazať 835.000 na 
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niečo, čo vôbec neviem ako vypáli? Dala by som to skôr do rezervného fondu a 

počkala by som, naozaj, na to, ako sa vyvinie realizácia tých prvých dvoch škôl, na 

ktorých sme nepohli ani prstom. A druhá vec, čo ma zarazila je Cultus. No nie sme 

moc všetci spokojní s fungovaním spoločnosti Cultus.. . Vyčerpávam si ďalší 

príspevok. ... A my tu ideme schvaľovať... spoločnosti, ktorá dobre hospodári 

rovnaký rozpočet. Za minulý rok 2015 spoločnosť hospodárila so ziskom, tak ja 

neviem prečo spoločnosť, ktorá nás nejako nerešpektuje, kúpi si to, čo potrebuje, má 

hospodáriť s takým rozpočtom.. vlastne prebytkovým, ktorý nepotrebuje. Pretože so 

ziskom za rok 2015 87.000 si viem predstaviť naložiť aj lepšie. To znamená, že ja 

mám trošku problém s touto podobou rozpočtu. A osobne nič proti nemu - rozpočet 

treba schváliť, ale uchádzala by som sa skôr o to, aby sme ho neschválili, využili 

možno možnosť, že nemáme dohodnuté, lebo neviem, či pán starosta bude 

rešpektovať náš návrh uznesenia a sadli si naozaj ešte raz na ten rozpočet a možno 

všetci, zapracovali sa tie pripomienky a schválili ten rozpočet v januári na 

mimoriadnom zastupiteľstve, alebo teda na tom prvom alebo najneskoršie vo 

februári, tak, aby sme teraz naozaj jeden cez druhého nepredkladali pozmeňovacie 

návrhy. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa... snažil som sa byť slušný, 

dúfam, že aj toto nebude brané ako neslušnosť, ale - ja sa ohradzujem, že sme 

nepohli ani prstom v zatepľovaní škôl. Ja sa ohradzujem! Pretože to nie je... akože ja 

... znesiem veľa toho ani nepovažujem to za urážku. Ale ja neviem, čo tí kolegovia, 

ktorí robili výberové konanie?... Čo kolegovia na stavebnom úrade?  Ak ste si 

nevšimli, ja som informoval, že už som podpisoval, neviem, či to je ohláška alebo 

stavebné povolenie na zateplenie. Len my musíme počkať na lepšie...poveternostné 

podmienky a môžeme zatepľovať. Veď my sme... my sme na tom stretnutí..., vy ešte 

chcete ďalšie stretnutia s poslancami, - šak tam - ja môžem menovať, nechcem teda 

vás... vás vyzdvihovať a niektorí sa budú cítiť, ktorí nemohli prísť na tie stretnutia, 

zasa ukrivdení, že menujem tu ľudí, ktorí chodili na stretnutia pri príprave rozpočtu. 

Boli dve. A boli zúfalo málo poslancov tam bolo. A tam sme si mohli povedať, tam 

sme sa mohli aj opýtať na to zateplenie. Aj keď ja si myslím, že to zateplenie sme 

tam riešili. Takže toto... toto dosť... dosť teda sa ohradzujem, na to, že tu nepohli 

zamestnanci prstom pri zateplení základných škôl. Ale áno, veď pani riaditeľka má 

inžiniering, ktorý dali... dali žiadosti na stavebný úrad. Verejné obstarávanie 

prebehlo na zhotoviteľov zateplenia. Takže to... to neberiem. Potom poprosím pani 

Lehotayovú na tie otázky ohľadom neschválenia dotácie. A ešte... už si nepamätám... 

Marianum...a to pani inžinierka Lehotayová vám odpovie. A vodárenská spoločnosť. 

Prepáčte. Boli sme ... to som zabudol - môžem povedať, boli sme na rokovaní s 

ekonomickým.. ekonomický námestník vodárenskej spoločnosti, kde sme sa ... opäť 

oprášili tu dohodu, kde je ... bude pripravený splátkový kalendár, kde vo februári na 

zastupiteľstvo bude predložený materiál, kde sa budem znova uchádzať – znova - 

tak, ako som sa uchádzal pred dvoma rokmi o dohodu s Bratislavskou vodárenskou 

spoločnosťou, aby sme nastavili... nastavili nejaký právny stav, aby sme splatili, 

alebo teda začali platiť aj ten... tie minulé dlhy, ale aj riadne... riadne platby, ktoré 

chodia z vodárenskej spoločnosti. Vodárenská spoločnosť je ochotná opäť s nami 

rokovať a dohodnúť sa. Dohodli sme sa aj na právnom postupe, čo budeme robiť do 

toho februára. Čiže nehrozí nejaká platba ani mimoriadne zastupiteľstvo, aby sme z 

rezervného fondu presunuli peniaze a splatili Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 

podlžnosti. Ja som sa uchádzal aj na mestskom ... mestskej rade u primátora, resp. u 

starostov, aby sme riešili Štatút hlavného mesta, kde musíme jednoznačne 

zadefinovať, kto je povinný platiť. Aj na základe tohto sme sa na vodárenskej 

spoločnosti dohodli, že zmluvu nepodpíšeme, kým nebude Štatút, tak mestská časť 
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Ružinov zmluvu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou nepodpíše. Toto 

akceptovali. Čiže je... sú tam nejasnosti, aj právne. Ale kým to nedáme do ... do 

poriadku..., hovorím splátkový kalendár a Štatút, tak máme pripravené peniaze z 

rezervného fondu, aby sme začali platiť splátkový kalendár a riadne platby aj 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Poprosím pani inžinierka. 

 

p. Lehotayová, MÚ MČ: Pani Tomášková, vy ste sa ma spýtali na...  aby sme išli po... po 

jednotlivých otázkach. Ktorá ktorú myslíte prvú? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Na mikrofón poprosím… 

 

p. Lehotayová, MÚ MČ: Ktorú by ste chceli prvú zodpovedať otázku? Mali ste ich tam 

viacej. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Neviem, poďme tak ako máte… 

 

p. Lehotayová, MÚ MČ: Ako… 

 

p. Pekár, starosta MČ: V poradí, ako boli tie otázky. 

 

p. Lehotayová, MÚ MČ:  ...Neschválili ste dotácie vo výške 50.000 plus 25.000, čiže spolu 

75.000. Keďže rozpočet... návrh rozpočtu my musíme zverejňovať, sme povinní a 

teraz meniť príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu, ktorý je vyrovnaný a ktorý bol 

vlastne bol odprezentovaný aj na rade aj v komisiách, kde sme to všetko o tom 

hovorili, by bolo veľmi neštandardné, tak tých 75.000 navrhujeme tak, že by ostali v 

rozpočte a v prvej zmene rozpočtu by sme ich použili. Ak nemáte iný návrh. Pretože 

vy ste povedali, že 50.000 zoberieme, ale teda... akože ak máte nejaký návrh, kde by 

sme ich teda mohli vložiť, môžeme to tu zapracovať. Je to o bežných výdavkoch, 

hovorím… Lebo budeme potom znižovať. Musí byť saldo. Alebo môžete potom... 

môžeme ich zrušiť a celý rozpočet bude schválený ako prebytkový. Lebo povinnosť 

naša je taká, že musí byť vyrovnaný….. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Zodpovedali ste, pani inžinierka, všetky otázky a potom dobre?... 

Ešte boli nejaké otázky? 

 

p. Lehotayová, MÚ MČ: Tých 560.000 ešte bola tá… 

 

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

 

p. Lehotayová, MÚ MČ:... tá  ... tie financie, ktoré sme mali naplánované v zmene 

rozpočtu na zateplenie škôl Kulíšková, Medzilaborecká. Tak vlastne tie všetky tieto 

práce začali. My máme narozpočtované tie peniaze. Tie peniaze po záverečnom účte, 

po ukončení roka, nám vojdu do rezervného fondu a opäť ich zapojíme tento rok do 

rozpočtu na budúci rok v roku 2017 v zmene rozpočtu. Ale nemôžeme uvažovať o 

tom, že ...ešte sú v tom ... ešte ich máme naplánované v tomto rozpočte a ja ich 

budem rozpočtovať aj v tomto roku, aj v budúcom roku, proste.. akože...To je 

veľmi... to nie je správne. Čiže ukončíme rok, príjmy nám prišli, takže bude myslím 

že veľmi pekný hospodársky výsledok a môžeme ich zapojiť v prvej zmene 

rozpočtu. To bude úplne….úplne jasné. Ale samozrejme vo všetkých tých prácach 

pokračujeme ďalej. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Tomášková.  
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p. Tomášková: Ak som sa teda dotkla pracovníkov stavebného úradu a oddelenia, ktoré 

malo na starosti, tak sa ospravedlňujem, to sa netýkalo - to že ja by som nenamietala 

že niekto nič nerobil a výsledkom toho je, že my máme.. Moja poznámka sa týkala 

toho, že v rozpočte 2017 návrhu máme na schvále... teda na návrh 835.000 na 

zatepľovanie a v roku 2017 sme .. ..16 sme zatiaľ neprečerpali tých 560. Týkalo sa to 

skôr poznámky, neviažme si na niečo peniaze, čo sme ani za rok 2016 neprečerpali. 

Beriem späť, že som sa vyjadrila trošku hrubšie, že teda nikto nepohol ani prstom. 

Objektívne je, že sa neminuli. Ale pani Lehotayová ja mám problém v jednej veci. Ja 

chápem, že my sme teraz neodsúhlasili Marianum a neodsúhlasili sme dotácie, ale v 

tejto podobe rozpočet, kde je položka, že schvaľujeme Marianum 50.000, tak to 

nemôže tak byť formulované. Tak urobme tu teraz návrh uznesenia, že tak - nech to 

tam zostane rozpočtované, ale... my s týmto schválením viažeme, že tie peniaze 

dávame Marianum. Tam je to tak napísané v tom rozpočte. A to sa ja ohradzujem, že 

takto to ja predsa za to nemôžem zdvihnúť ruku.  

 

p. Lehotayová, MÚ MČ: Veď je týmto uznesením…. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Keď….pardon, na to ja odpoviem... Lebo to sú dotácie. A keď 

neboli dotácie schválené v tom bode, tak my to nemôžeme v rozpočte len tak, že ich 

pošleme... Lebo...to zostane v položke tak, ako keď sa pripravuje rozpočet, tak 

niekde sú položky také, ktoré už v nasledujúcom roku nepoužijeme, ale tá položka 

tam figuruje. Teraz tam je položka plus číslo, ale nemôžeme čerpať... nemôže stať, 

pretože uznesenie nebolo schválené. Ani na dotáciu, ani na združené investície. Čiže 

pri zmene rozpočtu tá položka vypadne a presunie sa tých, sumárne 75.000, na inú 

položku. Ale... ale do zmeny rozpočtu sa nemôže urobiť nič s tým. Nasleduje pani 

poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela navrhnúť tých 50.000, ktoré sme 

neschválili pre Marianum rozdeliť nasledovným spôsobom. A to.. - zvýšenie plus 

30.000 v kapitole 717 001 na cyklotrasy... na kapitálové výdavky do kapitoly 0451 - 

Cestná doprava. Teda z pôvodných 30.000 - budovanie cyklotrasy a trávnikov podľa 

schválenej projektovej dokumentácie v našej komisii na 60.000. Lebo už niektoré... 

máme pripravené projekty na to, len sa... akože nedostali na ne peniaze. Čiže tam by 

sme mohli hneď vytiahnuť zo zásobníka ďalšie projekty. A plus 20.000 v kapitole 

717 - Vybudovanie, rekonštrukcia chodníkov na ďalšie chodníky zo zásobníka, kde.. 

máme tak isto pripravené projekty na to, že - nemuseli by sme dlho čakať. Lenže - ak 

vy, pán starosta, podpíšete uznesenie, kde sme navýšili počet miestnych 

zastupiteľstiev zo 6 na 9, tak tie peniaze, jako som počula, budeme potrebovať tých 

50.000 Marianum nám bude málo. Lebo na tých ďalších tri zastupiteľstva 

potrebujeme ďalších 60.000. Takže neviem, či mám toto predložiť, lebo... nevieme, 

či podpíšte to uznesenie. A ak ho nepodpíšete a zostane len tých vami navrhovaných 

6 zastupiteľstiev, tak potom nepotrebujeme navýšiť prostriedky na ... na 

zastupiteľstvo a tých 50.000 Marianum by sa mohlo takto prerozdeliť. Preto ja si 

myslím, že by bolo lepšie, tak ako navrhovala pani poslankyňa Tomášková, dajme si 

v januári, ak podpíšete - tak by malo byť 24. januára zastupiteľstvo, ak nie tak 

mimoriadne, kvôli tomuto rozpočtu. Lebo teraz presúvame, resp. urobte prestávku 

a povedzte, že ako sa to kde ako presunie? Aby sme mohli... aby sme to mali jasné. 

Že opraví sa tam - Marianum sa vyškrtne a presunie sa do tých položiek čo som 

povedala - cyklotrasy a chodníky. To je 50.000. Ja neviem čo s tými 25.000 dotácie. 

To sa do toho nestarám. Ale... takže navrhujem, buď to teraz, keď chcem schváliť, 

tak urobte prestávku a predložte nám upravený rozpočet, aby sme vedeli, alebo... 
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alebo potom hlasujme o tom v januári. Ale ja chcem ešte povedať... ešte niekoľko 

vecí. My sme na našej komisii, ja som vravela, že keďže... ja by som najradšej 

navrhla, ale toto... je len tak možno zo žartu, že keďže stavebný úrad nekomunikuje 

so samosprávou a nechodí na naše komisie, tak ja som chcela navrhnúť, že nech si 

stavebný úrad prenajíma miestnosti na miestnom úrade, nech platí za réžiu, za 

používanie telefónov a ... a potom môže s nami nekomunikovať, so samosprávou.  

 

p. Pekár, starosta MČ: 15.11. k rozpočtu sedeli poslanci: Sloboda, Vojtašovič, Adamec, 

Tomášková, Jusko, Matúšek, Gajdoš, Pener, Fondrková. 21.11.2016, - prepáčte 

budem bez titulov a pani, pán: Tomášková, Matúšek, Turlík, Guldan, Gajdoš, Pener, 

Jusko, Fondrková. K tomu vlastne pani inžinierka Lehotayová, moja maličkosť. Ak 

ste pani poslankyňa dobre počúvali, tak aj pani inžinierka Lehotayová hovorila o 

tom, že tých 50 a 75.000 ... 50 a 25.000 môže kľudne zostať v tomto rozpočte. A tie 

peniaze neminieme. Pretože tie predchádzajúce body, ktoré predchádzali rozpočtu, 

jeden hovoril o dotáciách - nebol schválený. Čiže tie dotácie nemôžu nikam odísť. 

To bolo 50.000 združená investícia a 25.000 dotácia. Ak chcete návrh zmeny 

rozpočtu, nech sa páči…. písomne. A položku na položku. Ak sa dohodneme, že si 

urobíme prestávku a tieto... túto vašu navrhovanú položku dáme na cyklotrasy, ak 

som dobre pochopil, môžeme to urobiť spoločne, môže byť... návrh na zmenu 

rozpočtu. Ja si ju kľudne osvojím. Nemusíme o tom ani separátne hlasovať a môže to 

ísť na cyklotrasy. Sám mám bicykel, ešte tak voľný čas, aby som mohol na ňom 

bicyklovať. To je asi všetko. Nasleduje faktickou pani poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem. Pán starosta, nehnevajte sa, my sme na našej komisii odsúhlasili 

celý návrh rozpočtu tak, jak nám bol predložený. Čiže to, že sme neboli na tom 

prerokovaní, aj keby sme boli, to isté by sme boli povedali, čo v našej komisii. Tých 

50.000 vzniklo dnes. Čiže to sme nemohli 15. novembra niečo s tým robiť. Takže to 

nám prosím nevyčítajte. Lebo... lebo rozpočet podľa nás a našej komisii bol 

pripravený dobre a nemali sme voči nemu žiadne pripomienky. Takže... ale ak si 

osvojíte, ja pripomínam ešte raz, to je 30.000 na cyklotrasy a 20.000 na opravu 

chodníkov. Nezabudnite. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobre. Pani Lehotayová si to píše. Po diskusii si dáme prestávku, 

ešte pred hlasovaním... zmeníme.. teda pozmeňujúcim návrhom zmeníme unesenie a 

môžeme potom hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu. Pán poslanec Jusko, nech 

sa páči.  

 

p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja som sa zúčastňoval týchto rokovaní, ktoré boli a 

myslím, že niektorí z nás sa aj... si pripomienkovali. Ja napríklad vítam, aj sme to 

pripomínali, pripomienkovali s pani Tomáškovou, ak sa nemýlim, že chceme 

harmonogram toho zatepľovania škôl. Aby to nebolo také chaotické. Tak to vítam, 

že ste to akceptovali z pozície toho rozpočtu, že ste to tam napísali. Možno aj do 

budúcnosti ... už by tam stálo za to ... možno tam...nejako zviditeľniť postupne aj 

materské škôlky. Aspoň jednu spraviť, aby tá postupnosť tam nejakým spôsobom 

bola. Čiže to je veľká alebo stredne veľká investícia, ale vieme na čo ide. Tak to 

vítam. Chcem upozorniť, aby sme nerozhádzali peniaze na nejaké menšie veci. Aby 

sme sa sústreďovali už konečne - a to mi napríklad v tom rozpočte chýba, s pánom 

starostom aj s inými poslancami sme hovorili - možno je to len taký hypotetický 

návrh, konečne postaviť nejakú novú škôlku. Riešiť tento problém nejakým 

spôsobom skutočne.. zásadným spôsobom... Neviem, kedy bola naposledy postavená 

škôlka v Ružinove. Keď sa tak človek pozerá na školy, tak vidíte, že to všetko 

zostalo niekde pred 89-tým. Čiže ak príde viac peňazí  - a podľa mojich informácií 
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príde, napr. daň z nehnuteľností, navýšenie; teraz daň z tých investícií... teda...áno, 

tak predvídajme, že tam bude veľa takých. Nerozhádžme na malé veci. Chodníky a 

cesty robíme sústavne, ak sa nemýlim. Je na to nejaká... nejaký harmonogram, ideme 

v harmonograme. Čiže asi...preskakovať veľmi veľké skoky nebudeme robiť, ale 

budeme v tom pokračovať. Skôr sa prihováram za to - spravme nejakú veľkú 

investíciu; tú materskú škôlku postaviť, ktorá bude flexibilná. A keby náhodou 

neboli niekedy deti, že by sa spravilo seniorské centrum z toho. Čiže... čo mi tam 

ešte chýba, mne osobne. Bol tu spomínaný Cultus. To je možno ten... pre mňa bod, 

kde ja neobviňujem Cultus z ničoho, len mi vadí to nehospodárne narábanie s 

peniazmi, ktoré dostávajú od nás. Aby si niekto nemýlil, že oni vyrábajú. Od nás! 

Čiže v tej veci ma to zaujíma. Nemyslím si, že by im malo byť znížený ten rozpočet, 

lebo ja viem, že ten zisk sme navrhli, aby išiel do rekonštrukcie. Ale súhlasím s tým, 

aby... nebudem teda súhlasiť s týmto rozpočtom, pokiaľ nebude ujasnený Cultus - 

ako bude fungovať.  

 

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

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Nedá mi a musím povedať - úvahu pani 

poslankyne Tomáškovej o pripravenom rozpočte nepovažujem, s prihliadnutím na 

charakter... hospodáriaceho subjektu, ktorým je mestská časť Ružinov, za 

konštruktívny. Mestská časť predsa nemusí ukladať na nepovinné položky 

neprimerané množstvo rezervných prostriedkov, na ktoré, napriek uvedenému, 

samozrejme musíme myslieť. Mne stačí tvrdenie zodpovednej pracovníčky, že 

rozpočet bol postavený ako konzervatívny. To znamená, ja... ja tento rozpočet 

podporím.  

 

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

 

p. Vojtašovič: Ďakujem. Ďakujem za slovo. Počas dnešného zastupiteľstva sme sa 

dozvedeli aj o existencii nejakej žaloby Cultusu voči mestskej časti. Čiže ... je to pre 

mňa také zvláštne, aj popri tých peripetiách, čo sme s nimi mali na poslednom 

zastupiteľstve, v súvislosti s kontrolou. V obchodnom registri sú zapísané stanovy, 

podľa ktorých im prináleží zisk. Za rok 2015 vykázali zisk 68.012,13 EUR. Preto 

navrhujem zníženie položky pre Cultus práve o túto sumy... o túto sumu, čiže 

navrhujem uznesenie, zmenu uznesenia podľa ktorého: Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje zníženie položky 635 006 - Vybrané kultúrne a vzdelávacie výkony 

o 68.012,13 EURA a navýšením rezervného fondu o túto sumu.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Poprosím písomne a potom vlastne aj pani Šimončičová, 

pripravme si to, čo ste hovorili na cyklocesty a chodníky. A vlastne nasleduje pani 

poslankyňa Šimončičová, nech sa páči.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Za chvíľu sa napíšem. Ja som len chcela teraz len dopredu 

avizovať, čo predložím potom v bode Rôzne. Lebo nechcem teraz hlasovať do tohto 

návrhu uznesenia k rozpočtu. A hoci sa to týka.. Ale ten môj návrh, ktorý predložím 

v bode Rôzne je takýto: - Postup prípravy rozpočtu do budúcich rokov - a to taký, že 

mali by sme dovoliť odborným komisiám, aby mohli predkladať svoje nejaké 

priority svojich odborných komisií a to by bolo najlepšie v septembri, keby odborné 

komisie dali nejaké svoje priority do ... týkajúce sa rozpočtu, priamo miestnemu 

úradu, od ktorého by sme dostali potom odpoveď na to, že kde sa nachádzame asi, čo 

by bolo možné prijať a potom... potom by sme to mali zapracované riadne do 

rozpočtu. Čiže odborné komisie by sa spolupodieľali trošku na príprave toho 
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rozpočtu, aby možno vedia ... majú nejaké svoje priority aj odborné komisie, nie len 

odborné útvary miestneho úradu. Ak dovolíte. Ale to predložím v bode rôzne. Teraz 

to len avizujem dopredu.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán zástupca Pener. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: ...Ďakujem za slovo pán starosta. Iba kratučká reakcia 

možno aj na nejaké tie predošlé príspevky. Je správne, samozrejme, ak komisie 

posudzujú návrh rozpočtu. Ale tam vlastne každá komisia ide za ten svoj odborný 

segment. Naša komisia sociálnych služieb sa zaujímala o seniorov, sociálnu 

starostlivosť a tak ďalej. Ale každý z nás má nejaké priority aj mimo tých komisií, v 

ktorých sedí. Niektorí sme sa... alebo niektorí ste sa ocitli v komisiách, kde by ste 

neplánovali byť členmi, nakoľko išlo o dosiahnutie nejakého kompromisu a preto sú 

dobré tie stretnutia, čo starosta Pekár zaviedol ešte v minulom volebnom období. 

Fakt, to plénum poslanecké, aby sa zišlo k tomu rozpočtu. Lebo tam sa tie priority 

najlepšie prepasírujú do toho rozpočtu. To len takú pripomienku na rok 2017 až sa 

zase zídeme v zdraví.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa nehlási do diskusie? Končím 

diskusiu. Tak ako som avizoval... pozrieme si, teraz -...pani Šimončičová ešte dá, 

pripravuje... alebo teda s pani inžinierkou Lehotayovou, poprosím ju, aby pripravila 

návrh zmeny rozpočtu a tak isto aj to, čo pán poslanec Vojtašovič. Pozrite si to, aby 

sme neurobili niekde chybu. Dobre? Ale ešte pani inžinierka Šimončičová a 

o nejakých... dúfajme že 10 minút môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Takže prestávka 

10 minút 

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže pokračujeme...návrhovou komisiou s tým, že boli podané 

pozmeňujúce návrhy, poslanecké pozmeňujúce návrhy k rozpočtu mestskej časti, 

pán poslanec Vojtašovič a pani poslankyňa Šimončičová. Ja si to autoremedúrou 

osvojujem, aby sme nemuseli hlasovať zvlášť o týchto poslaneckých návrhoch. 

Ďakujem pani inžinierke Lehotayovej, že pripravila... alebo zapracovala tie 

pozmeňujúce návrhy do nového uznesenia, ktoré dostávate na stoly. Takže poprosím 

predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu č.10.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. S prihliadnutím na to, čo bolo povedané... 

a tým, že.. pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili v poradí Katarína Šimončičová, 

Martin Vojtašovič sú zapracované v tomto návrhu a ako si ich osvojil starosta, 

predkladám tento návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Ružinov za a) schvaľuje návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 

2017. Budem hovoriť o tých príjmoch spolu, tie čierne čísla - rok 2017- 31,573.917. 

Prognóza rozpočtu na rok 2018 - 30,810.485, prognóza na rok 2019- 31,162.875. 

Výdavky spolu: - Návrh rozpočtu rok 2017- 31,573.917, prognóza rozpočtu 2018 – 

30,810.485, prognóza rozpočtu na rok 2019 – 31,162.875. Za b) berie na vedomie 

prognózu rozpočtu na roky 2018 - 2019 - podľa predloženého materiálu. Za c) 

splnomocňuje inžiniera Dušana Pekára, starostu, na vykonanie rozpočtových 

opatrení, v prípade potreby presunom rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu na rok 2016 v zmysle paragrafu 14, odsek 2, písmeno a, 

zákona č.583/2004 Zbierky, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

platnom znení a paragrafe 11, odsek 4, písmeno b, zákona číslo 369/1990 o obecnom 

zriadení v platnom znení a v súlade s článkom 20, odsek 6, písmeno g) Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov 1 až 3. Termín 31.12.2017. Pán 

starosta prosím, aby si dal o prednesenom uznesení hlasovať. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme 

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za 11 poslancov, nikto nebol proti, 5 sa zdržali, jeden nehlasoval. Návrh 

rozpočtu mestskej časti na roky 2017 až 2019 sme schválili.  

 hlasovanie č. 20. 

           za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 1 

        - uzn. č. 389/XXII/2016 

 

p. Pekár, starosta MČ: Veľmi pekne ďakujem. Prejdeme k bodu č. 11. 

 

 

Bod č.11 Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti pozemkov 

registra „C“ KN v katastrálnom území Nivy, za účelom majetkoprávneho 

usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkov, za účelom realizácie stavby 

„Diaľnica 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 SRN č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Bod č. 11 - Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva 

nehnuteľnosti pozemkov registra „C“ KN v katastrálnom území Nivy, za účelom 

majetkoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkov, za účelom 

realizácie stavby „Diaľnica 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 SRN č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Poprosím pani doktorku Kučerovú, aby uviedla materiál. Ospravedlňujem sa, pani 

inžinierka Šafári..pani doktorka Šafáriková. A teda k dispozícii je aj zástupca 

Národnej diaľničnej spoločnosti, ak bude potrebné odpovedať na otázky poslancov. 

Nech sa páči pani doktorka. Máte slovo. 

 

p. Šafáriková: Tak predmetný materiál hovorí o prevode vlastníckeho práva pozemkov v 

katastrálnom území Nivy. Sú to pozemky, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta. 

Sú zverejnené rozpravy mestskej časti Ružinov. Národná diaľničná spoločnosť 

spotrebuje ten tieto pozemky za účelom realizácie stavby diaľnica D1 Bratislava - 

Prievoz rekonštrukcia. Bolo prešetrené reštitučný nárok oprávnenými osobami. Bolo 

potvrdené, že nebol uplatnený žiaden reštitučný nárok. Primátor hlavného mesta 

udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníckeho práva týchto pozemkov za cenu 

na základe znaleckého posudku, čo je 74,93 eura za meter štvorcový. Celá výmera 

týchto pozemkov je 42 metrov štvorcových. V prípade schválenia prevodu 

vlastníckeho práva týchto pozemkov bude navýšená cena o 1,2 násobok sumy.   

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu...Nikto sa nehlási do 

diskusie? Končím diskusiu...Keďže je to osobitný zreteľ, ešte pred hlasovaním 

budeme sa prezentovať, ale poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol 

návrh uznesenia k tomuto bodu.       

 

p. Guldan: Ďakujem pekne pán starosta...Je to obšírne uznesenie, obšírny návrh. Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov...schvaľuje z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm. e) zákona SRN č.138/91 Zb. o majetku 



63 

 

obcí v znení neskorších predpisov, prevod vlastníckeho práva pozemkov v 

katastrálnom území Nivy. Rozsah trvalého záberu, ktorých je určený geometrickým 

plánom číslo vyhotovených spoločnosťou Geo Trenčín...autorizačné autorizačne 

overeným dňa 14.4.2016. Nasleduje ... nasleduje tabuľka... s údajmi, ktoré máte v 

materiáli, ktorý ste dostali... Ide o celkovú výmeru 42 metrov štvorcových pre 

Národnú diaľničnú spoločnosť so sídlom Dúbravská cesta. Kúpna cena navýšená o 

koeficient 1,2 násobok predstavuje spolu 3.776,46...47 EUR a ten koeficient 1,2 

násobok náhrady stanovenej v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa ustanovenia  §6 

ods.1 zákona NR č. 669/2007 Zb. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v 

príprave niektorých stavieb, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona 

NRSR č. 162/95 Zb. o katastri nehnuteľností, katastrálny zákon...Kúpna cena. 

Podmienka - kúpna cena bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Ružinov. V prípade, 

že kúpna zmluva nebude kupujúcim podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie 

stratí v príslušnej časti uznesenia platnosť. Týka sa to pozemkov registra C, katastra 

nehnuteľností katastrálneho územia tabuľkovej časti tohto uznesenia, ktoré kupujúci 

po schválení tohto uznesenia dodatočne vylúči z predmetu prevodu vlastníckeho 

práva pozemkov schváleného týmto uznesením. V prípade zúženia predmetu 

prevodu vlastníckeho práva kupujúcim o ktorýkoľvek z pozemkov schválených v 

tomto uznesení, zníži sa celková kúpna cena schválená uznesením o cenu týchto 

pozemkov. Prevod bude realizované realizovaný podľa ustanovenia  §9a ods.8 písm. 

e) zákona č.138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, s 

odôvodnením: ,,prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzané 

pozemky tvoria záber stavby diaľnice D1 Bratislava - križovatka Prievoz- 

rekonštrukcia“, koniec citátu, realizovanej kupujúcim a zároveň sú zaťažené 

predkupným právom štátu zapísaným na LV č.1 a 4288 podľa ustanovenia §7a 

zákona NRSR č.669/2007 Zb. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v 

príprave niektorých stavieb, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona 

NRSR č. 162/95 Zb. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov. Pán 

starosta, daj prosím hlasovať o predloženom návrhu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ešte pred hlasovaním je potrebná prezentácia, keďže je 

osobitný zreteľ. Čiže ⅗ väčšina všetkých poslancov, to je 15 hlasov. Prezentujeme 

sa...17, 18 prítomných...Pripravme sa na hlasovanie...Hlasujeme…. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Uznesenie k bodu 

č.11 sme schválili.  

 hlasovanie č. 21. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

        - uzn. č. 390/XXII/2016 

 

p. Pekár, starosta MČ: Veľmi pekne ďakujem. Pani doktorka...aj vám. 

 

 

Bod č.12 

Kontrola vyúčtovania a dodržiavania účelu grantov. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu č.12 - Kontrola vyúčtovania a dodržiavania účelu 

grantov. Poprosím pána kontrolóra, aby uviedol materiál.  

 

p. Furin, miestny kontrolór: Ďakujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci. Predkladám 

vám v zmysle plánu práce...výsledky kontroly vyúčtovania...z kontroly dodržiavania 
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účelov poskytnutých grantov. Ako prvé by som rád konštatoval, že všetky granty 

boli vyčerpané...s tým, že boli dodržaný účel týchto grantov vo všetkých prípadoch. 

Problémy pri vyúčtovaní grantov boli za prvé - nedodržiavanie schválenej štruktúry 

výdavkov v troch prípadoch. Prijímatelia grantov zverenej zverených zdrojov sú 

povinný...postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní...Na túto povinnosť 

ich upozorňuje i zmluva, ktorú podpisujú pri preberaní grantov. Žiaľ, túto povinnosť 

si nesplnili, resp. porušili prijímatelia grantov v 22 prípadoch. To je zo 40 grantov 

22. Chcem podotknúť, že tí ostatní nie že by dodržiavali ten zákon, ale mali taký typ 

výdavkov, keď nemuseli použiť verejné obstarávanie. Hej mali veľa drobných 

výdavkov hej. Predpokladám, že keby to bolo inak, tak že by bolo to číslo ešte ešte 

horšie. Jeden ...  jeden problém je tu, ktorý som hovoril s pani predsedníčkou 

grantovej komisie..A ten spočíva v tom, že keď grantová komisia schvaľuje tie 

granty, tak v mnohých prípadoch ich neschvaľuje v takej výške, ako boli navrhnuté, 

ale ...v nejakej menšej hej. Napríklad namiesto 5000 schváli 3000. Lenže súčasťou 

zmluvy je i žiadosť, kde je uvedená i štruktúra tých výdavkov. A v tom rozhodnutí 

není uvedené proste o o ktoré konkrétne sa to znižuje. Je tam použitá taká 

všeobecná...formulka, že krátenie rozpočtových položiek hej. To znamená nejaká 

štruktúra výdavkov sa v týchto prípadoch dá dosť ťažko kontrolovať hej. To 

znamená bolo by potrebné uviesť do tej do tej žiadosti ešte jednu tabuľku, ešte jeden 

stĺpec, kde bude, ak bude krátenie tých nákladov, aby ... aby sa to tam...vypichlo, 

ktoré teda boli skrátené alebo sa explicitne uvedie, že je na tom prijímateľovi grantov 

ako sa rozhodne, v ktorej položke to skráti hej. Ale proste chce to tak alebo onak, do 

budúcna je to potrebné urobiť. Mimochodom, i v tých grantoch, ktoré sme 

schvaľovali, tie väčšie...resp. ktoré ste neschvaľovali, to bolo tak isto hej aj v prípade 

toho HK Ružinov tam bolo… v žiadosti bolo 50 000 hej. Návrh bol 25 000 ale 

nebolo povedané, ktoré z tých položiek hej. Keďže to už sú dosť veľké položky a 

není jedno ktoré ako lebo tam je rôzny typ obstarávaní, ako bolo by potrebné 

precízne povedať tú štruktúru tých výdavkov hej. Ale to už do budúcna odstránime. 

Ešte som chcel povedať k tým..k tomu množstvu tých, ktorý porušili to verejné 

obstarávanie, tento problém sa sám od seba vlastne do budúcna odstránil, pretože 

zákon o verejnom obstarávaní posunul tú hranicu povinného obstarávania nad 5000, 

tým pádom keďže tie granty dávame do 5000 tento problém v budúcnosti už sa 

nebude opakovať hej. Vyriešil sa, tak povediac, sám od seba. No a chcel by som ešte 

jednu..jednu poznámku. Okrem tých grantov sme..minulý..v minulom období ste 

udelili dve finančné dotácie...a to tak, že z celkového objemu vyhradeného na granty 

sa vyčlenilo 40 000...40? áno..a tie boli pridelené dvom žiadateľom o 

granty...Obidvaja títo obstarávatelia sa dopustili porušenia zákona o verejnom 

obstarávaní. Futbalový klub Inter pri čerpaní dotácie schválenej v júny použil 

prieskum trhu z decembra predchádzajúceho roka, ktoré vyhodnotil zápisnicou 1. 

apríla. Zo 4 písomne oslovených firiem bola ako najvýhodnejšia a najvhodnejšia 

vybraná spoločnosť Humel, resp. spoločnosť Sintra, ktorá uvedenú značku zastupuje. 

Vo vyúčtovaní finančnej dotácie je však priložená faktúra od firmy Anton Greguš 

Interbrain, ktorá sa uvedeného prieskumu ani nezúčastnila. Takže toto je hrubé 

porušenie..by som povedal až znásilnenie všetkého, čo si myslím, by sa nemalo 

robiť. Druhý prijímateľ dotácií..bolo spoločenstvo...takto...druhý prijímateľ dotácie v 

zmysle zmluvy Spoločenstvo deti a mládeže SDM Domino, občianske združenie. 

Projekt však vyúčtoval Saleziánski mládežnícky futbalový klub SDM Domino. Ja 

neviem, keď IČO majú to isté, tak neviem..proste mali by sa asi dohodnúť, ktorý 

názov teda budú používať, lebo potom z toho ja som pracne...Ja som si myslel, že to 

sú dve rôzne organizácie, ale potom som si uvedomil, našiel, že majú to isté IČO, 

tzn. že asi ide o jednu organizáciu, ale….je to dosť zmätočné. Prijímateľ Domino za 

udelenú dotáciu nakúpil umelú trávu. Použil pri tom verejné obstarávanie 
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podlimitnej zákazky formou verejnej súťaže. Problémom však je, že takáto 

podlimitná zákazka má byť v zmysle §91 zákona o verejnom obstarávaní obstaraná 

cez elektronický kontraktačný systém EKS, čo prijímateľ aj v tomto prípade neurobil 

a tým porušil zákon...Záver je taký, že som navrhol miestnemu úradu v spolupráci s 

komisiou upraviť formulár žiadosti o grant, resp. dotáciu a vyvodiť závery, vyvodiť 

sankcie za porušenie zmluvy o poskytnutie grantov dotácie. Tieto sankcie..sú v 

zákone, resp. v zmluve definované tak, že nemôžeme od nich ani žiadať naspäť 

grant, ani žiadna pokuta, jedine čo je, že...tri roky nesmú dostať ďalšiu dotáciu. To je 

všetko. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu….Nikto sa nehlási do 

diskusie? Končím diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol 

návrh uznesenia k bodu č.12. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Miestne zastupiteľstvo ... po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie predloženú správu o výsledku následnej kontroly vyúčtovania a 

dodržiavania  účelu poskytnutých grantov za rok 2015. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. 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 č. 12 sme schválili. 

 hlasovanie č. 22. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

        - uzn. č. 391/XXII/2016 

 

 

Bod č.13 

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

 

p. Pekár, starosta MČ: Veľmi pekne ďakujem. Prejdeme k bodu č.13 - Návrh rámcového 

plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Ružinov 

na prvý polrok 2017. Poprosím pána kontrolóra, aby uviedol materiál.  

 

p. Furin, miestny kontrolór : Ďakujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci. V zmysle 

§18f písmena b) zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, hlavný kontrolór je povinný predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za 6 

mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, čo som týmto urobil. Máte uvedenú 

tabuľku. Ak ste ju nečítali, môžem prečítať. Malo by sa za prvé: kontrola 

vyúčtovania dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2016. Tentokrát sme 

dali tú kontrolu hneď na začiatok roka, aby ešte v tom danom kalendárnom roku 

grantová komisia mohla, ak.. ak budú nejaké pochybenia, vyvodiť sankcie priebežne. 

Ďalej kontrola rozpočtu organizácie Knižnica Ružinov. Knižnica Ružinov je už 

myslím posledná inštitúcia, v ktorej sme nerobili ... nerobili kontrolu. Ďalšia kontrola 

bude kontrola dodržiavanie zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. A 

štvrtá kontrola - kontrola prenájmu priestorov v základných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Ďakujem, to je všetko. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu...Nikto sa nehlási do diskusie? Končím 

diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k 

bodu č.13. 

 

p. Guldan: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu za a) schvaľuje predložený 

návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava-Ružinov na 1. polrok 2017, za b) ukladá inžinierovi Furínovi, 

miestnemu kontrolórovi, uskutočniť kontrolu podľa predloženého materiálu. Pán 

starosta. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. Uznesenie k bodu č.13 sme schválili. 

 hlasovanie č. 23. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

        - uzn. č. 392/XXII/2016 

 

 

Bod č.14 

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu č.14 - Kontrola plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov termínovaných k zasadnutiu 

miestneho zastupiteľstva. Poprosím pána prednostu, aby uviedol materiál.  

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Pán starosta, pani poslankyne, páni poslanci. Materiál ste 

obdržali. Ja len krátko k tomu číslu uznesenia 500 z roku 2014 o centrálnom 

trhovisku vo štvrtok 15., teraz, dvanásty o 9 hodine budeme mať stretnutie na 

Fakulte architektúry, kde nám bude prednesená desiatka alternatívnych riešení...v 

rámci toho, ako sme to mali schválené, teda tých návrhov čo sa týka štúdií študentov 

architektúry k tým ostatným. Nech sa páči.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči pán 

poslanec Jusko.  

 

p. Jusko: Ďakujem. Vážený pán starosta. Chcem sa touto cestou spýtať. Na minulom 

zastupiteľstve sme predložili návrh, ktorý prijalo miestne zastupiteľstvo. Návrh na 

odvolanie a zároveň na voľbu nového predstavenstva Cultus a.s, na základe 

kontrolných zistení miestneho kontrolóra mesiacov od septembra do októbra 2017. 

Chcem Vás touto cestou požiadať, ako prečo ste nepredložili tento návrh na rokovaní 

tohto zastupiteľstva, aj keď bolo odporúčacie? Termín tam bol ihneď, ak sa 

nemýlim.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Áno, je to v kompetencii starostu, viete ako sme postupovali v 

minulosti alebo teda na začiatku volebného obdobia. Mali sme komisiu, komisia 

vybrala, potom sme tu prerokovávali. Tie návrhy má zo zákona podať starosta, 

zastupiteľstvo sa vyjadrí. Čiže aj keď som podpísal uznesenie, ale tam sa musíme 

dohodnúť. Včera sme sedeli predsedovia poslaneckých klubov a plus aj nezávislí. 

Začali sme aj...teda aj o tomto sme sa rozprávali. Zatiaľ teda sme..alebo teda som 

nedospel k tomu názoru, že sme sa na niečom dohodli, aby sme riešili 
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predstavenstvo Cultusu. Ja by som možno že k tomu, čo povedal pán prednosta. 

Druhá alebo teda prvá pripomienka...Pán prednosta hovoril, že ideme na Fakultu 

architektúry. Vy poslanci, ktorí máte čas, ja by som poprosil pána prednostu, aby dal 

informoval poslancov kedy to bude, presne kde to bude. Je to pre nás všetkých a 

hlavne teda aj pre poslancov, ak majú záujem a hlavne čas, tak tam bude prezentácia 

týchto návrhov architektonických….Faktická pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ja ešte teda interpelujem na pána starostu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie sme v bode interpelácie. 

 

p. Jusko: Prosím? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie sme v bode interpelácie. 

 

p. Jusko: Tak pardon. Chcem sa teda ešte spýtať pána starostu, beriem späť, 

ospravedlňujem sa. Ste hovorili, že teda sme sa na ničom nedohodli. Vidíte nejaký 

termín kedy by bolo stretnutie, rokovanie o záležitosti Cultus a.s s poslancami 

miestneho zastupiteľstva? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prvé také najbližšie, ja som rozprával s predsedom dozornej rady, 

budete mať valnú hromadu, myslím, alebo dozornú radu v pondelok, tak sme sa 

dohodli, že prídem tam za vami….Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie? Končím 

diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia.  

 

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

uznesení miestneho zastupiteľstva číslo tak, ako máte uvedené. V materiály v plnení 

zostávajú uznesenia tak isto ako máte uvedené v materiáloch. Priebežne v plnení 

uznesení je číslo 231/XIII/2016. Pán starosta, prosím, daj hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme…. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 13 poslancov, nikto nebol proti, 2 sa zdržali. Uznesenie k bodu 

č.14 sme schválili.  

 hlasovanie č. 24. 

           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 3 

        - uzn. č. 393/XXII/2016 

 

 

Bod č.15 

Interpelácie  

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu č.15 - Interpelácie. Poprosím poslancov, ktorí 

máte interpelácie, pripraviť písomne, odovzdať na organizačný referát. Nech sa páči, 

pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem. Vážený pán starosta, ja mám tri interpelácie na Vás. Vážený pán 

starosta. Občania Ostredkov sú znepokojení stavbou bytový dom Sputnik. Povolenie 

na stavbu vydané mestskou časťou Bratislava-Ružinov, číslo overenia SÚ 
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2008/21780 5938-25pix35 z dňa 23.10.2009. Občanom Ostredkov prekáža táto 

stavba kde už niekoľko rokov je vykopaná jama. Aká je situácia s touto stavbou? 

Chcem vás poprosiť, aby ste stavebníka poprosili alebo požiadali, aby zabezpečil 

úplné ohradenie, pretože niektoré časti plota sú odtrhnuté. Obávame sa, že voľnosť, 

resp. dostupnosť stavebnej jame ohrozuje naše deti. Ďakujem. Druhá interpelácia. 

Vážený pán starosta. Nedávno som sa zúčastnil vyhodnotenia grantu Ružinov očami 

detí na Základnej škole Drieňová. Dnes hľadáme miesto na ďalšie rozširovanie miest 

v materských škôlkach. Komu patrí objekt, budova s pozemkom na Svidníckej ulici 

č.4? Budova je opustená a kedy údajne bola škôlkou. Nemohli by sme tento priestor 

využiť na rekonštrukciu alebo výstavbu novej materskej škôlky? Tretia. Vážený pán 

starosta. Dovoľujem si Vás požiadať o informáciu koľko stáli právne služby 

zastúpenia Cultus a.s. za podanie žaloby proti inému zásahu o orgánu verejnej správe 

z 5.12.2016? Nie je iróniou, že Cultus a.s., kde je hlavný akcionár starosta mestskej 

časti Bratislava-Ružinov, podáva žalobu na orgán verejnej správy, ktorý spadá pod 

miestny úrad Bratislava-Ružinov? Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Odpovede budú pripravené písomne. Nikto sa nehlási v 

bode 15 interpelácie? Pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Pripomínam platnosť rokovacieho poriadku, aby nedošlo k omylu. Zvykom 

je, že do 30 dní sa vybavuje interpelácia, len my sme prijali rokovací poriadok, 

dovoľujem si citovať, aby sa na to neopomínalo, keď budeme mať tie zastupiteľstvá 

častejšie ako do 30 dní, čo sa stalo v tomto prípade medzi novembrom a decembrom, 

a to je článok č.14 interpelácie poslancov a požadovanie informácií v odseku 8 sa 

hovorí: ,,Na takto podanú interpeláciu musí interpelovaný odpovedať písomne do 

najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, najneskôr však do 30 dní od 

doručenia interpelácie. Interpelovaný môže na interpeláciu odpovedať ihneď.“ 

Prosím vás, aby toto naozaj úrad, ak sa také stane, ako teraz naposledy, že máme 

medzi zastupiteľstvami kratšiu lehotu ako 30 dní, odpovedal na interpeláciu tak, ako 

je priorita - do najbližšieho zastupiteľstva. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási? Končím bod interpelácie.  

 

 

Bod č. 16 

Rôzne 

 

p. Pekár, starosta MČ: Otvárame bod Rôzne.  Pán poslanec Turlík.  

 

p. Turlík: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel poďakovať poslancom, ktorí sú z 

Ružinova a sú z.. na magistrátnom zastupiteľstve0. Na mestskom zastupiteľstve 

vieme že bol schválený rozpočet a keď si pamätáte na poslednom zastupiteľstve 

Ružinov som dával uznesenie ohľadom Krajnej ulice a za pomoci pani poslankyne 

Štasselovej, ktorá navrhla zmenu rozpočtu, bolo uvoľnených..predpokladám, že 

okolo 150.000 EURO do rozpočtu opravy Krajnej ulice. Takže touto cestou som sa 

chcel poďakovať jej, hoci tu nie je a verím tomu, že aj... aj ostatným poslancom, 

ktorí zahlasovali za tento návrh a tým pádom bol prijatý rozpočet mesta a verím 

tomu, že ... že teda v priebehu tohto roka bude zrealizovaný alebo sanovaný ten stav, 

ktorý na Krajnej dneska je životu nebezpečný. Takže ešte raz ďakujem za takú 

interakciu...pléna poslancov, ktorí spolupracujeme a ideme smerom dopredu, aby ten 

Ružinov bol lepši, krajší v tom roku 2017. Ďakujem. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja chcem predložiť dva návrhy uznesení. Prvý je ten, 

ktorý ste dostali už rozmnožený na stoly a týka sa..uznesenia, ktoré bolo schválené v 

tomto zastupiteľstve a navrhujem zrušiť a schváliť nové znenie uznesenia. Čiže 

prečítam návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po a) ruší uznesenie č.32718/2016 zo dňa 27.9.2016, potvrdené uznesením 

č.34019/2016 zo dňa 18.10.2016 v znení - Miestne zastupiteľstvo navrhuje v záujme 

podpory nájomného bývania zintenzívniť práce na spracovanie urbanistickej štúdií 

UŠ Pálenisko-Domové role, ohraničené ... to tam máte uvedené, a UŠ Mlynské 

Nivy-východ ohraničenou Prievoz - ulicou Bajkalskou atď., z dôvodu prípravy 

urbanistického riešenia týchto území, čo sa týka bývania, občianskej vybavenosti 

materské školy, základné školy atď., ktorá bude slúžiť ako podklad na zmenu 

územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a predložiť do zastupiteľstva návrh 

zadaní týchto štúdií do konca roka 2016. Toto navrhujeme zrušiť a navrhujeme 

schváliť nové znenie, ktoré by bolo v rozsahu - Miestne zastupiteľstvo MČ 

Bratislava-Ružinov po b) schvaľuje ukončiť proces obstarávania urbanistickej štúdie 

Pálenisko-Domové role, riešené územie je vymedzené na západe tokom Dunaja, na 

severe diaľnicou D1, na východe ulicou Nové Záhrady 2 a na juhu tokom Malého 

Dunaja a predmetné územie riešiť nasledovne: 1. pre západnú časť pôvodného 

územia začať proces obstarávania územného plánu zóny Pálenisko-Prístav 

Bratislava, navrhované vymedzenie riešeného územia na západe tokom Dunaja, na 

juhu tokom Malého Dunaja, na východe železničnou vlečkou do Slovnaftu  a na 

severe železnicou, a po 2. východnú časť pôvodného územia riešiť urbanistickou 

štúdiou Domové role, navrhované vymedzenie riešeného územia na západe vlečkou 

železničnou do Slovnaftu, na juhu tokom Malého Dunaja, na východe Krajinskou 

cestou a na severe železnicou, ktorá bude zaradená do plánu obstarávania.  

Zdôvodňujem to takto: My sme mali na komisii územného plánu životného 

prostredia a dopravy..práve sme preberali túto pôvodnú urbanistickú štúdiu 

Pálenisko-Domové role, ktorá bola už minimálne 5 rokov..riešená, ale z toho 

dôvodu, že je príliš veľké to územie, tak hlavné mesto..malo k tomu veľké výhrady a 

je predpoklad, že bude mať aj naďalej. Preto sme rozdelili toto územie na dve časti, 

kde na západnej strane chceme obstarávať územie plán zóny Pálenisko-Prístav a na 

východnej urbanistickú štúdiu...ešte si prosím ďalšie…. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Šimončičová: No a to, tá urbanistická štúdia Mlynské Nivy-východ, tá bude predmetom 

riešenia obstarania územného plánu zóny Mlynské Nivy-východ zhruba v 

pôvodných hraniciach. Materiál potom bude predložený na schválenie miestnym 

zastupiteľstvom neskôr. Prosila by som o podporu..tohto návrhu uznesenia. A druhé, 

druhý návrh uznesenia, ten sa týka schvaľovania postupu prípravy rozpočtu v 

budúcich rokov tak, čo som už bola avizovala pri rozpočte. Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov schvaľuje nasledovný postup prípravy rozpočtu v 

budúcich rokoch takto: po a) v septembri predložia odborné komisie návrhy priorít 

komisií miestnemu úradu, po b) v októbri dostanú odborné komisie prvú verziu 

návrhu rozpočtu, ku ktorej predložia svoje pripomienky, po c) po zapracovaní 

pripomienok bude spracovaný návrh rozpočtu, ktorý sa predloží  na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva po predchádzajúcom prerokovaní v komisiách miestneho 

zastupiteľstva. To som tiež, teda si myslím, že bolo by dobré, keby keby aj odborné 

komisie, ak majú nejaké svoje prioritné návrhy, mohli pomôcť úradu pripraviť dobrý 

rozpočet, lebo nepochybujem o tom, že sú jednotlivé..odborné útvary miestneho 
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úradu odborné a že vedia pripraviť..len predsa keďže zastupiteľstvo schvaľuje 

rozpočet, tak bolo by možno dobré, keby sa k tomu mohli vyjadriť už na začiatku, 

keď sa ten rozpočet tvorí. To neznamená, že všetky priority, ktoré sa navrhnú v 

komisiách bude samozrejme schválené, ale ale mohli by sme dostať potom v tom 

októbri odpoveď na to, čo je možné a čo nie je možné, aby sme mohli potom..lepšie 

prerokovať ten konečný návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov. Tiež vás 

poprosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne. 

 

 p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Vlastne ja tiež poprosím to prvé ten prvý 

návrh uznesenia podporme ho, pretože už v minulosti a zrejme nejakým 

nepozornosťou, keď bolo potvrdené pozastavené uznesenie, tak vlastne bolo 

potvrdené to, čo povedala pani poslankyňa Šimončičová, veľmi veľké územie, na 

ktorom  sme z magistrátu nikdy nedostali súhlas. Takže to je ten prvý návrh 

uznesenia. Ten druhý návrh uznesenia, je to niečo podobné ako sme robili aj v 

minulom volebnom období. Príprava rozpočtu, taký hrubý návrh rozpočtu prišiel z 

miestneho úradu na základe..potrieb, či už zákonných alebo rozvojových k mestskej 

časti, potrieb komisií, ale ešte poslanci sa teda venovali tomu, lebo ešte teda nejaký 

balík peňazí bol voľný. Toto je tak trochu viac zadefinované a viac práce aj na 

komisie, tak potom budeme sledovať tie termíny, aby sme to stíhali a vlastne aj 

komisie. Nezabudnite predsedovia týchto komisií, aby ste sa venovali už v septembri 

návrhu rozpočtu na ďalší rok. Takže aj to, má to zmysel, má to nejakú definíciu 

prípravy rozpočtu. Faktickou pán zástupca Gajdoš. 

 

p. Gajdoš: Ďakujem za slovo. Nedá mi nereagovať, pani poslankyňa Šimončičová, na Vás. 

Kým prvý materiál ste predložili písomne, dopredu, mal som si ho čas prečítať, 

porozmýšľať nad ním a budem s Vami súhlasiť. Nehnevajte sa, to sú presne Vaše 

slová. Ako môžete predkladať takýto dôležitý materiál nám nepripraveným s takouto 

vecou? Jedná sa o materiál, ktorý sa ktorý sa bude..týka sa septembra, októbra, 

novembra budúceho roku. Na to je kvantum času, aby ste pripravili dobrý materiál, 

poslali nám ho,   prežujeme ho. Navrhujem, aby ste ho stiahli. Ďakujem. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta, dobre, beriem, ten druhý môj návrh 

uznesenia sťahujem. Pripravím ho na najbližšie rokovanie s tým, že dostanete to tak 

isto vopred. Ale k tomu prvému návrhu som ešte chcela povedať, keďže tu nie je 

prítomný pán poslanec Drozd, ktorého uznesenie vlastne rušíme, ja som s ním dnes 

telefonovala, nevedela som, že nebude prítomný, nie preto to predkladám, aby nebol, 

ale on s tým súhlasí a dúfala som, že keďže dostal to aj on, že nám ešte pošle..až 

doteraz súhlasím, že aj ...  aj písomne, mailom, že s tým súhlasí a nemá s tým žiaden 

problém. Ďakujem. 

 

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

 

p. Reinerová: Ja by som sa chcela spýtať na vývoj pokrokov v dvoch veciach, o ktorých 

sme hovorili na poslednom zastupiteľstve. Prvý sa týka, či sa podaril nejaký pokrok, 

vývoj v prechode pre chodcov  na Ružinovskej, čo sme hovorili v súvislosti s 

výstavbou tej veľkej administratívnej budovy smerom k Štrkoveckému jazeru. A 

druhá moja otázka sa týka rokovania s Migračným úradom, ktorý sídli na Pivoňkovej 

ulici, kde tiež boli kedysi priestory pre malé deti, materská škôlka. Či sa v týchto 

veciach nejako pokročilo. Ďakujem. 
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p. Pekár, starosta MČ: Áno, ja poviem, odpoviem na tú prvú otázku. Už vlastne sa 

kolauduje stavba. Ja som bol so zástupcom stavebníka, kde sme si opäť povedali tie 

svoje predstavy. Aj im záleží na tom, aby bol podchod. Dohodli sme sa, že urobia 

dopravnú štúdiu...teda podchod, prechod...posunú ho trochu ďalej k nemocnici a 

skúsime spoločne potom cez dopravnú komisiu prejsť, aby ten prechod bol 

schválený na ... na meste. A druhú vec pán..pán prednosta bol rokovať na 

Migračnom úrade, tak povie informácie. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Ja som sa, ja som sa…. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím pán prednosta, zvuk. Mikrofón.     

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: V najbližšom možnom termíne  som sa s pánom riaditeľom 

Migračného úradu stretol. Potvrdil mi, že bol uňho pán poslanec Matúšek. Aj mne, aj 

poslancovi Matúšekovi vysvetlil, že tá budova nikdy neprešla delimitáciou zo štátu 

na hlavné mesto, teda je stále majetkom štátu. Oni ako Migračný úrad musia tam 

spĺňať prísne kritéria bezpečnosti, vzduchotechniky, klímy, atď., atď., všetko všetko. 

Teda on povedal toľko. On nemá problém sa odtiaľ vysťahovať do adekvátnych 

priestorov, ktoré budú presne takto isto z našej strany pripravené, ktoré nebudú v 

centre, ktoré budú na takej rozptylovej ploche, ale majetkovoprávne vzťahy nerieši 

on, ale rieši príslušná sekcia Ministerstva vnútra. To je presne tak isto ako ten 

priestor  Štrkoveckého jazera. Teda na tú istú sekciu by sme sa museli obracať. Ale 

my musíme im presne v tej podobe a v tom zabezpečení bezpečnosti, mreže, 

zabezpečovačka..siete..všetko všetko zabezpečiť tak a oni musia ísť do takýchto 

istých priestorov. Čiže to je veľmi veľmi na dlhé lakte, nerealistické a stálo by nás to 

možno ďaleko viac investícií ako si to vieme tie priestory škôlky zabezpečiť my. 

 

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

 

p. Matúšek: Ďakujem pán starosta. Ja by som chcel prítomných informovať, že dňa 8. 

decembra 2016 mestské zastupiteľstvo prerokovalo petíciu občanov združenia Líščie 

Nivy , Palkovičová  v starom Ružinove a všetky požiadavky v 100% úspešnom 

hlasovaní, prítomní 37 poslanci schválili.. A prečítam uznesenie, ktoré smerujem k 

pánovi starostovi  v zmysle teda intencií toho uznesenia, ktoré..bude smerovať aj k 

samotnej mestskej časti Bratislava-Ružinov. Na základe prerokovania petície 

združenia občanov Líščie Nivy - Palkovičová mestským zastupiteľstvom Bratislava 

dňa 8.12.2016 za následne schválených požiadaviek predmetnej petície t.j. 

sprístupnenia verejného priestranstva, realizáciu nového geometrického plánu 

verejného parku, mestské zastupiteľstvo mestská časť BA Bratislava-Ružinov, teda 

pardon, Bratislava-Ružinov, žiada starostu, aby prostredníctvom Stavebného úradu 

mestskej časti Bratislava-Ružinov zabezpečil chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na 

inžiniersku stavbu spevnenej plochy na parcelnom čísle 10 866 a parcelné číslo  10 

867 za účelom sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť. Vysvetlím. 

Samotný pán primátor v tejto záležitosti vysvetlil prítomným poslancom, že jediný 

Stavebný úrad môže kolaudačné chýbajúce doklady vystaviť, čiže smeroval to na 

pána starostu, pretože ako nastupujúca organizácia, ktorá prevzala štátny majetok a 

nie je pochybné o tom, že inžinierska stavba spevnené plochy boli skolaudované, 

jedine Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov môže tieto doklady vystaviť. 

A teda zaprotokolovať do majetku mestskej časti ako správca majiteľom teda 

bude..týchto spevnených plôch  hlavné mesto Bratislava. To je všetko. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko. 
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p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja by som chcel upriamiť pozornosť. Minule sme sa tu 

bavili o bezpečnostnej situácii v Ružinove. Bolo prijaté aj uznesenie. Veľa sme o 

tom hovorili, napr. aj o Ostredkoch, zriaďovaní komisií..tam sa zgrupuje veľa 

bezdomovcov. Nie je to jednorazová záležitosť, že jedenkrát, je to už sústavná 

záležitosť a myslím, že je už načase sa tomu začať venovať. Druhá oblasť je oblasť 

tej bezpečnosti tam, kde sa zgrupujú seniori, lebo tí sú dosť najčastejšie vystavení 

vlastne...ľudom, ktorí okrádajú, teda využívajú tú slabosť seniorov a okrádajú ich. 

Na Ostredkoch je výdajňa stravy pre seniorov a popri tom Kozmose, teda predajni, 

kde sa zgrupujú bezdomovci, to je druhá oblasť, ktorá je taká dosť vystavená 

nebezpečenstvu. Dovolil som si naformulovať uznesenie, podľa môjho názoru..mali 

by sme viac zapojiť okrskárov, pretože najväčšia možnosť prevencie práve pred 

týmito útokmi zlodejov alebo nejakým násilným činom takého nižšieho charakteru 

by bola, aby tam bol okrskár, ktorý pozná ľudí, pozná oblasť a pozná problémov, 

ktoré tam skutočne sú. V iných mestách sa to bežne využíva. Ja preto navrhujem 

vám toto uznesenie: Odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov začať 

rokovanie s náčelníkom mestskej polície hlavného mesta SR Bratislava o možnosti 

vytvorenia, zriadenia  okrskára mestskej polície Ostredky mestskej časti Bratislava. 

Termín - najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov v roku 

2017. O čo mi ide. Teda, náklady s tým nevzniknú finančné, pretože mestskú políciu  

platí, je platená z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. V 

podstate o navýšení nejde mestských policajtov, len existujúci policajti by boli 

prerozdelení aj do okrsku Ostredkov. Myslím si, že úroveň... úroveň náčelníka, 

aspoň z vyjadrenia nášho veliteľa mestskej polícii, by stačila na rokovanie. Prosím 

vás o podporu tohto návrhu. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Na pondelkovej porade som práve s pánom inžinierom 

Tulejom  hovoril o tom, o tej o tejto myšlienke. Tiež sme sa dohodli, že vlastne 

budem rokovať s náčelníkom, čiže na hlavnom meste a vlastne zajtra mám stretnutie 

s riaditeľom okresného policajného zboru...riaditeľ okresného policajného 

zboru...okresný riaditeľ policajného zboru Slovenskej republiky, čiže ľudovo 

povedané štátni... štátni policajti aj s našim pánom inžinierom Tulejom, to samé s 

náčelníkom mestskej polície ohľadom plnenia toho uznesenia, ktoré bolo prijaté na 

minulom, na ostatnom zastupiteľstve. Nasleduje pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem pán starosta. Viac-menej ste mi odpovedali na moju otázku, ktorú 

som chcel položiť, lebo nebolo to uznesenie, bola to interpelácia. Mám ju teraz pred 

sebou. A presne to som vás chcem požiadať, lebo ste odpísali, že ste oslovili aj 

mestskú aj štátnu políciu aj magistrát ohľadne tejto  situácie, to by som chcel 

poprosiť, aby ste potom minimálne nám poslancom za Ostredky aspoň mailom dali 

vedieť, že aké je teda stanovisko a či sa v tejto veci niečo pohlo, nech vieme 

informovať ďalej, prípadne nech vieme na koho sa máme obrátiť. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Zodpoviem za pána starostu. Evidujeme požiadavku, 

takže vieme o nej. Ďakujem. Ďalej je prihlásená pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ďakujem. Nebudem dávať návrh uznesenia ani interpeláciu, ale dávam do 

pozornosti členov komisie školskej, ale aj pánovi Juskovi na základe jeho 

predchádzajúcej interpelácii, ten majiteľ tej materskej.. bývalých materských škôlok 

je známy. Je to spoločnosť  Lander Rezidencie ...alebo tak sa nejak volajú. 

Slovenská plavba dunajská to pred nejakým časom predala. Mestská časť o tom vie, 



73 

 

dokonca bol o tom zverejnený aj článok v Ružinovskom echu. A ja viem, že na 

budúci rok máme taký zvláštny, sa snažíme sa dostať veľa peňazí do rezervného 

fondu, lebo neviem čo nás čaká, ale ja sa prikláňam k myšlienke pána Juska. Táto 

mestská časť by mala robiť aj naozaj veľké investície a ja by som sa prikláňala k 

tomu osloviť toho majiteľa tej tohto objektu, pretože ten je naozaj dlhodobo 

nevyužitý. Tam územný plán dovoľuje v danom území tam je, ak sa nemýlim, 

regulácia školské zariadenia, tzn. že on tam nič moc veľa nemôže urobiť, takže 

vieme tam tlačiť trošku na cenu, pretože on tam žiadnu výhodnú investíciu 

zhodnotenia peňazí, pokiaľ nepotlačí zmenu územného plánu, čo moc neverím, že sa 

mu to, teda dúfam nepodarí alebo tam to nejak nehrozí, aby sme to vedeli do 

budúcnosti. Takže ja si myslím, že mestská časť by sa mala naozaj takýmto smerom 

uberať. Je to podľa mňa dlhodobejšia záležitosť, ale na margo aj toho 

informatívneho materiálu, ktorý pravidelne máme, som rada, že pani Krippelová tu s 

nami naozaj  sedí, ako vyzeráme s navyšovaním počtov miest v materských školách? 

Ako sa nám darí napr. rozbehnúť proces uvoľnenia bytov, dobudovania tých 

kapacít? Lebo ja nemám nejakú informáciu. Nie som člen školskej komisie. Ak 

môžete, povedzte nám naozaj, že čo sa nám za zimu podarí na ... na novú sezónu, 

koľko miest dobudovať. A uchádzajme sa aj o takéto veľké možnosti, lebo to, čo 

nám hrozí v najbližších rokoch  s rastúcou výstavbou, tie kapacity naozaj treba 

zvyšovať. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ešte než udelím slovo pánovi poslancovi 

Alscherovi, pán prednosta ma poprosil o slovo. Zrejme reakciu, odpoveď… 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Pani poslankyňa, v tom informatívnom materiáli o vývoji a 

navyšovaní.. . tam to všetko je. Aj tie počty. Ale keď chcete, tak vám to môžeme ešte 

detailnejšie do tej ďalšej správy pripraviť. Ale myslím, že to tam je. Pozrieme sa na 

to, aby to bolo detailnejšie, ale je tam veľká časť toho.. 

1 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz prihlásený pán poslanec Alscher, nech sa 

ti páči.   

 

p. Alscher: Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem, kolegyne, kolegovia, ja som chcel s 

týmto bodom vystúpiť v bode interpelácií, len som na to zabudol, preto   som by som 

si na pár sekúnd zobral slovíčko. Chcel som sa opýtať, či máme niečo nové ohľadom 

tých dvoch traumatizujúcich momentov, ktoré sú tu v Ružinove a jeden je 

parkovisko na Palkovičovej ulici. Dobre vieme, že boli nejaké pokusy o rokovania 

opätovné s investorom. Tak som sa chcel opýtať Vás, pán starosta, či náhodou sa 

nejak táto situácia..nevyvíja, resp. či je nejaké nové stanovisko zo strany investora.  

A druhou otázkou je večne opakované Štrkovecké jazero. Či prípadne tam nie je 

nejaká novinka, ktorou by ste nás vedeli potešiť. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prepáčte, že som...som vonku bol s pánom poslancom Slobodom. 

Prvá bola parkovisko Palkovičová. Tam poslanec Matúšek hovoril, že bola 

prerokovaná petícia v meste. Ešte sme ju teda nedostali, ja sa ospravedlňujem veľmi 

som chcel byť v meste, ale bol som na nejakom inom dôležitom tiež dôležitom 

stretnutí, ale toto sme prerokovávali aj na mestskej rade a tam som s primátorom 

komunikoval, tam som povedal, že áno...toto..toto uznesenie teda zaväzuje aj 

mestskú časť, takže budeme komunikovať, ale s investorom neboli žiadne rokovania 

od kedy vlastne..sme sa stretli tu v zasadačke rady, to boli Občianske združenie, 

investor a vtedy práve neprišiel pán inžinier architekt Kaliský, ktorý mal doniesť 

nejaké výkresy. On myslím že potom samostatne komunikoval, to už nie som si istý. 
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A druhá otázka, Štrkovecké jazero, zatiaľ len telefonicky. Ja som telefonoval s 

kanceláriou Ministra vnútra, aby sme sa znova stretli a riešili to intenzívne, tzn. 

riešili intenzívne nájom pozemkov. Bola ochota, ale to bolo niekedy v lete, kedy 

prišli zamestnanci z majetkového odboru ministerstva vnútra a boli ochotní 

to..pripraviť nájomnú zmluvu a pokračovať v nájme, ale nejako tá komunikácia z ich 

strany ustala, takže mám telefonický kontakt a zatiaľ sme nenašli spoločný termín, 

aby sme sa stretli a teda sa dohodli, či to či to platí alebo nie a keď nie, tak za akých 

podmienok príde k vysporiadaniu. Možno, že..vám uniklo, ale dávam do pozornosti, 

že je záujem Ministerstva vnútra, aby zamenilo tieto pozemky za budovy, schátralé 

síce, ale za budovy a pozemky na Trnávke, lebo majú záujem na Ministerstve vnútra 

vybudovať nejaké školiace stredisko. Vtedy sme im ponúkali Spoločenský dom 

Bulharský, je pre nich nevyhovujúci. Aj z toho dôvodu, že nevysporiadaná časť 

pozemkov, ale aj dispozičné riešenie budovy. Ale oni sami si vytipovali pozemky a 

budovy na Trnávke. To sú ale vo vlastníctve hlavného mesta, nemáme ich v správe, 

takže tá žiadosť prišla aj k nám, ale je aj na meste. Faktická pán poslanec Patoprstý.                 

   

p. Patoprstý: Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, že faktickú. Ja som chcel doplniť pôvodne 

kolegu Alschera ešte o jednu otázku a už som to potom nemenil. Čiže chcel by som 

sa opýtať, pán starosta, resp. poprosiť, tak ako povedal, že aj Štrkovecké jazero je 

taký neuralgický bod, rovnako takýto zlý bod sú aj tie nešťastne bývalé záchody, 

ktoré sú po Ružinove. Zhodou okolností jeden aj priamo pri Štrkoveckom jazere 

špatí. Tuto mám list od pána Sokola z 28.9, kedy Vás požiadal o vyjadrenie k tomu, 

či je možné zmeniť zámer využitia, pretože my sme navrhovali ako dozorná rada, 

aby sa tieto toalety dali do nejakého komerčného užívania, tak ako tie v Novom 

meste, v Starom meste, inde po Bratislave, aby to získalo nejaký nový nádych, aby to 

nešpatilo. Či teda sa s tým niečo pohlo alebo či pripravujete odpoveď alebo ako to 

celé stojí. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: My...keďže to máme v správe z hlavného mesta, tak sme požiadali 

hlavné mesto, aby sa vyjadrilo, lebo nemôžeme..rozhodnúť..v mestskej časti, ale 

musí sa primátor vyjadriť. Ja som sa tiež potešil. Videl som aj nejaké vizualizácie..tej 

rekonštrukcie verejných toaliet, takže keby to sa zrealizovalo a ten postup musí byť 

taký naozaj, lebo Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb má to od nás 

prenajaté, takže viem, že tam asi teda pravdepodobne prebehla aj súťaž a len tam...na 

tejto podmienke stojíme. Ak príde súhlas z magistrátu, že to môžeme robiť, takže, 

áno...áno..Faktickou pán poslanec Guldan.  

 

p. Guldan: Ja len jednou faktickou poznámkou k tým neuralgickým bodom, ktoré tu boli 

pomenované ako Štrkovecké jazero a neviem..v Líščích Nivách to parkovisko. 

Samozrejme to sú tiež veci, ktoré nás trápia, ale..kolosálnejšími problémami pre 

väčšie skupiny obyvateľstva budú výstavby, ktoré sa chystajú v katastrálnom území 

Nivy - autobusová stanica a Cvernovka. Nezabúdajme, že aj toto sú dôležité veci a 

trebárs od tých stavebníkov, ktorí to celé pripravujú, to čo hovorila aj pani 

poslankyňa Tomášková, žiadať, aby sa pripravili aj na to, že budú musieť prispieť aj 

do fondu materských alebo tieto rozšírenia materských škôl alebo minimálne 

alokovaných tried našich materských škôlok. Ďakujem. 

 

 p. Pekár, starosta MČ: Veď vlastne dnes bol síce na programe..bod poplatok za rozvoj, 

čiže všeobecne záväzné nariadenie poplatku za rozvoj, ale tým, že tento zákon pán 

prezident zatiaľ nepodpísal..niekde tu mám aj tie detaily...pán prezident zatiaľ 

nepodpísal a nie je zverejnený ani v Zbierke zákonov, tak sme sa dohodli starostovia 

mestských častí, že toto VZN-ko nebudeme teraz schvaľovať pred účinkom zákona, 
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keďže v novelizovanom zákone sa hovorí, že môžeme VZN-ko prijať aj na budúci 

rok, takže hneď ako bude platné, zverejnené, tak toto VZN-ko nič na ňom 

pravdepodobne nebudeme meniť alebo teda veľmi málo. Tá podstata zostane a ten 

poplatok za rozvoj pôjde do mestských častí, keďže zákon už jednoznačne určuje, 

že..správcom tohto poplatku sú mestské časti. Len potrebujeme počkať do..platnosti 

zákona, ktorý bol novelizovaný v Národnej rade myslím, že minulý týždeň. Nikto sa 

nehlási do bodu rôzne? Pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Posledné. Teraz mi to evokovalo jednu myšlienku, aby sme uvažovali nad 

tým, že teda pevne verím, že ten poplatok sa zavedie a budeme mať 

možnosť..nejakým spôsobom eliminovať ten nárast výstavby a poskytovať, využiť 

ho teda na rozšírenie služieb obyvateľom dobudovaním ciest, školských zariadení. 

Ale keďže ten zákon, tá novela pamätá aj na spôsob účtovania, v účtovných 

položkách tam budeme mať na to určenú kapitolu, trošku by sme sa možno na to 

pripraviť, aby sa nestalo niečo také, že na poslednú chvíľu. keď nám tam napríklad 

za rok prídu nejaké peniaze, ich budeme mať..zákonom sú presne stanovené oblasti, 

na čo to môžeme použiť, ale na to si budeme určovať určite nejako priority. Dávam 

už teraz do pozornosti. Začnime pracovať nad tým, aby sme si vytvorili ako 

zastupiteľstvo tiež nejakú metodiku schvaľovania použitia toho toho..poplatku, 

pretože sú tam určené priority alebo teda oblasti, na ktoré tie peniaze v zmysle 

zákona môžeme použiť. Ale určite sa tu budeme potom dohadovať. Každý aj podľa 

toho, čo bude považovať za prioritné, že pri tejto výstavbe nám bude chýbať škola, 

cesta alebo podobne. Rozmýšľajme už dopredu nad tým, aby sme si vytvorili nejaký 

systém, buď cez nejakú fungujúcu, ja neviem, komunikáciu, cez komisie alebo nejak 

tak, aby sa tu nestalo, že budeme mať peniaze a tu sa budeme na zastupiteľstve 

licitovať medzi sebou, že ja to chcem na to...naozaj začnime už teraz uvažovať na 

tom, ako systematicky a systémovo budeme tie peniaze pre..pre potreby 

Ružinovčanov používať. Samozrejme, že keď nejaká výstavba v nejakej lokalite sa 

postaví, tak sa to bude riešiť v danej lokalite. Ale ono to nie vždycky je len o tom, že 

do okruhu pár metrov štvorcových to budeme riešiť. Ono to má niekedy nadväznosť 

aj na širšie okolie. Takže dávam do pozornosti, začnime nad tým uvažovať, aby sme 

sa potom naozaj tuná nedohadovali hodiny ako tie peniaze použijeme. Ďakujem.  

 

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

 

p. Vojtašovič: Ďakujem za slovo. Chcem sa len opýtať ohľadom, už keď sme boli pri tých 

územných plánoch zón, ako to vyzerá so zmenou územného plánu zóny Trnávka, 

kde sa nachádza ten Dom kultúry Trnávka? Lebo.. dlhodobo to nejako chátra a že či 

je tam nejaký výhľad, že čo s tým budeme robiť, lebo tam sú tiež asi budú zvýšené 

kapitálové výdavky na... na nejakú opravu, rekonštrukciu a..jednoducho čo s tým 

plánujeme robiť ako najbližšie obdobie alebo ako to je s tým. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Územný alebo teda zmeny územného plánu zóny Trnávka-stred sú 

teraz na Okresnom úrade..potrebujem získať paragraf, povedzte mi číslo...25, aby 

potvrdil ten súhlas so zákonom a potom príde tento materiál do zastupiteľstva, kde 

ho musíme schváliť a tam by som potom diskutoval, resp. ešte pred tým diskutoval, 

čo s týmto Spoločenským domom. V minulosti bol bola pripravená výzva, myslím že 

aj aj sa zúčastnil nejaký subjekt..súťaže, kde tá výzva hovorila aj o tom, že sú 

povinní tí, ktorí to vyhrajú, investovať, balík si nepamätám, dosť veľa peňazí na to, 

aby to bolo prevádzkované na niečo, čo sa tu dohodneme, ale môže to byť aj inak. 

Záleží na poslancoch ako sa rozhodneme, ako naložíme s týmto Spoločenským 

domom. Či to pôjde opäť do prenájmu na kultúrne spoločenské účely a teda tie 
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účely, ktoré sú dovoľuje územný plán zóny alebo zrekonštruujeme z vlastných 

zdrojov a budeme prevádzkovať ďalší Spoločenský dom. Takže takto to pripravený 

územný plán zóny Trnávka-stred. Pani poslankyňa Palenčárová. 

 

p. Palenčárová: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela spýtať. My sme mali na komisii 

spoločnosť Filmpark, ktorá mala záujem o prenájom tejto budovy. V akom stave sú 

nejaké rokovania s touto spoločnosťou? Teda ako to vyzerá, lebo oni teda hovorili, 

že pol roka sa tu nejako dobíjajú. Tak tak by som sa rada na toto spýtala. Ďakujem.   

 

p. Pekár, starosta MČ: To je spoločnosť, ktorá robí niečo s kinematografiou?... Tak 

neviem, že čo sa dobíjajú pol roka, lebo boli u mňa dosť dávno. Majú tu žiadosť. 

Myslím, že dve alebo tri žiadosti sú tu na prenájom. To je dobré. Aspoň teda 

môžeme z toho získať asi viac peňazí, resp. viac peňazí môžeme žiadať na 

opravu..rekonštrukcie Spoločenského domu. Boli si to aj pozrieť tie priestory a 

každému hovoríme: počkajte, keď bude územný plán zóny schválený, tak potom, ak 

teda bude vôľa poslancov, vypíšeme..verejné alebo teda výberové konanie na 

prenájom..na nájom tohto spoločenského domu. Čiže keď Vás niekto bude 

kontaktovať, tak takýto je postup. Teraz zatiaľ.. Ale dúfam teda, že to nebude dlho 

trvať a budeme mať ten paragraf..alebo týmto paragrafom potvrdené..zákonný stav a 

môžeme schvaľovať tieto zmeny územného plánu zóny. Ďakujem veľmi pekne. 

Nikto sa nehlási do diskusie?..diskusie...Bod rôzne, pardon. Pani poslankyňa 

Tomášková, nech sa páči.  

 

p. Tomášková:...sa vidíme, pán starosta, lebo sme tu mali také trošku problematické 

hlasovanie o harmonograme, tak si povedzme aspoň to prvé kedy sa vidíme, aby sme 

vedeli, prosím vás. Ak je to možné.. že či sa teda budete rešpektovať ten 

pozmeňujúci návrh, ktorý schválilo, odporúčalo vám...ten dátum je 24.január alebo 

to, čo ste navrhovali vy - 17...7.február. Povedzme si aspoň ten prvý termín, aby sme 

vedeli a potom ďalej...aby sme neboli prekvapení…. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Jasné. To...ja teraz pozerám...Môžeme sa vidieť aj 10. januára, 

kedy.. nejaký..novoročné stretnutie zamestnancov, poslancov….a tak to bolo trošku 

na odľahčenie. Zastupiteľstvo... ja by som navrhoval naozaj toho 7.februára je 

mestská rada...miestna rada schválená? Alebo...pomôžte mi...7.februára je 

zastupiteľstvo, lebo už keď podľa tohto schváleného harmonogramu, tak zajtra by 

bol zber materiálov?.....že? Do porady….Ale určite, určite dopredu aj zverejníme ten 

harmonogram, aj tu som sa, teda cez prestávku rozprával s poslancami, že..tých 7 

zastupiteľstiev by sme si...by ste si niektorí vedeli predstaviť..Šak bola pripravená 

varianta, ja som videl aj 7 termínov, ale dohodneme sa potom. Ale počítajte s tým, 

že...ešte raz...7.februára zastupiteľstvo a predtým rada a predtým komisie a predtým 

ešte zber materiálov. Ale keby bolo niečo mimoriadne, tak aj skôr, ale..tento prvý 

termín 7…..Nikto sa nehlási do bodu rôzne? Ďakujem veľmi pekne. Ešte predtým. 

Blížia sa vianočné sviatky, tak dovoľte zaželať vám všetkým, aj poslancom, aj 

zamestnancom, vašim rodinám pokojné, požehnané vianočné sviatky s dobrými 

ľuďmi, s oddychom, možno že aj so športom, aby sme sa toho….februára stretli. 

Ešte pred záverečným hlasovaním poprosím predsedu návrhovej komisie, keďže 

prišli..sú nejaké návrhy uznesení. Ja sa ospravedlňujem, takže najskôr tieto uznesenia 

si schválime. Želať už nebudem vianočné sviatky, už som ich zaželal teraz a potom 

bude záverečné hlasovanie. Takže poprosím predsedu návrhovej komisie. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Prišli tri návrhy. Ja sa pokúsim ten väčší návrh od pani 

poslankyne Šimončičovej skrátiť. Tak... tak ako ho v podstate predniesla pani 
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poslankyňa. Ide o to, že v bode a) sa bude rušiť uznesenie č.327/2016 z 27.9 a 

navrhuje sa v záujem podpory bývania zintenzívniť práce na spracovanie 

urbanistických štúdií Pálenisko-Domové role, to je to uznesenie staré, a schvaľuje sa 

ukončiť proces obstarávania urbanistickej štúdie Pálenisko- Domové role a riešené 

územie vymedzené hranicami prírodnými a topografickými pre západnú časť 

pôvodného územia začať proces obstarávania územného plánu zóny Pálenisko-

Prístav Bratislava. Navrhované vymedzenie riešené územie na západe tokom 

Dunaja, na juhu tokom Malého Dunaja, na východe železničnou vlečkou do 

Slovnaftu a na severe železničnou železnicou. Východná časť tohto pôvodného 

územia sa bude riešiť urbanistickou štúdiou Domové role navrhované vymedzenie 

riešeného územia zase presne opísanou opísanou hranicou. To stačí. 

 

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

sa na hlasovanie….Hlasujeme…. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 14 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie sme 

schválili. Poprosím ďalšie uznesenie. 

 hlasovanie č. 25. 

           za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 

        - uzn. č. 394/XXII/2016 

 

p. Guldan: Pán poslanec Matúšek predniesol tento návrh uznesenia: Na základe 

prerokovania petície združenia občanov Líščie Nivy - Palkovičová mestským 

zastupiteľstvom 8.12. a následne schválených požiadaviek predmetnej petície, t.j. 

sprístupnenie verejného priestranstva, realizáciu nového geometrického plánu 

verejného parku. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada 

starostu, aby to aby prostredníctvom Stavebného úradu mestskej časti Bratislava-

Ružinov zabezpečil chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na inžiniersku stavbu 

spevnené plochy na parcele č.10 800/66 parcela, ďalej na parcele 10 800/67 za 

účelom sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť. Pán starosta, poprosím, 

aby si dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 11 poslancov, nikto nebol proti, 3 sa zdržali. Uznesenie sme 

schválili. Myslím, že posledné teraz? 

 hlasovanie č. 26. 

           za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 4 

        - uzn. č. 395/XXII/2016 

 

p. Guldan: Pán..pán Pavol...pán poslanec Jusko predniesol nasledujúci návrh uznesenia: 

Odporúča starostovi, pánovi Pekárovi, začať rokovanie s náčelníkom mestskej 

polície hlavného mesta SR Bratislavy o možnosti vytvorenia a zriadenia okrskára 

miestnej polície Ostredky v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Termín - najbližšie 

rokovanie MZ Bratislava-Ružinov v roku 2017. Pán starosta prosím. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujme… 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Uznesenie sme 

schválili.  
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 hlasovanie č. 27. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1 

        - uzn. č. 396/XXII/2016 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čiže toto bolo posledné uznesenie v bode Rôzne dnešného 

zastupiteľstva. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za účasť. Poprosím záverečnú 

prezentáciu.    

 záverečná prezentácia: 18 

 

 

 

 

Overovatelia          Dr. Pavol Jusko, v. r.   ................................................. 
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