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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 
 
 
 
 

Z á p i s 
 

z XXIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2017 

 
 

Zasadnutie viedol : Ing. Mgr. Dušan Pekár – starosta 
 
Overovatelia : Mgr. Igor Adamec, Mgr. Martin Pener   
 
Návrhová komisia:               Mgr. Martin Ferák, Ing. Vladimír Sloboda, JUDr. Daniela 

Šurinová 
 

Ospravedlnení: Mgr. Attila Horváth, Mgr. Martin Lazík, Ing. Peter Turlík   
 
Neskôr prišli: Bc. Radovan Bajer, Ing. Peter Hrapko,  Mgr. Martina 

Fondrková, Mgr. Petra Palenčárová, JUDr. Martin Vojtašovič 
 
Skôr odišli: Bc. Radovan Bajer, Ing. Peter Hrapko, Ing. arch. Lucia  
 Štasselová 
 
 
Schválený program 
 

1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej  komisie, schválenie programu zastupiteľstva 
– uznesenie č. 504/XXIX/2017 

2. Vyjadrenie nesúhlasu MZ Ružinov s udelením štatútu významnej investície pre projekt 
„Spojenej Bratislavy“,  o ktorý žiadajú vládu SR developeri HB Reavis a J&T 
Predkladá: Mgr. Ferák, poslanec 

         - uznesenie č. 505/XXIX/2017 
3. Bezpečnostná    situácia   v    mestskej  časti Bratislava-Ružinov  za  I. polrok  2017   (ústne) 

Predkladá: riaditeľ OR PZ  Bratislava II 
– uznesenie č. 506/XXIX/2017 

4. Správa  o výsledkoch   práce a činnosti  Okrskovej  stanice  MsP   Bratislava-Ružinov v MČ 
Bratislava-Ružinov za I. polrok  2017 (ústne) 
Predkladá: veliteľ  OS MsP Bratislava-Ružinov 
– uznesenie č. 507/XXIX/2017 

5. Rozbor   činnosti  a  hospodárenia  Ružinovského  športového  klubu,   p. o.  za  obdobie  od   
       01.01.2017 do 30.06.2017 

 Predkladá: riaditeľ RŠK, p. o. 
– uznesenie č. 508/XXIX/2017 

6. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2017 
Predkladá:  riaditeľka DD 
– uznesenie č. 509/XXIX/2017 

7. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2017 
Predkladá:  riaditeľka RDS 
– uznesenie č. 510/XXIX/2017 

8. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2017 
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov 
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– uznesenie č. 511/XXIX/2017 
9. Informácia o hospodárení spoločnosti  Cultus Ružinov, a.s. za I. polrok 2017 
 Predkladá:  riaditeľka Cultusu Ružinov, a. s. 

– uznesenie č. 512/XXIX/2017 
10. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za I. polrok 2017 

Predkladá: konateľka TVR a RE, s.r.o. 
– uznesenie č. 513/XXIX/2017 

11. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30.6.2017 
  Predkladá: starosta 

– uznesenie č. 514/XXIX/2017 
12. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017 

Predkladá: starosta  
– uznesenie č. 515/XXIX/2017 

13. Návrh na zmenu stanov  akciovej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných 
služieb v rozšírení predmetu podnikania 

 Predkladá: Ing. Sokol,  predseda predstavenstva RPV-PS, a.s 
– uznesenie č. 516/XXIX/2017 

14. Návrh Dodatku  č. 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2012 
Predkladá: Ing. Sokol, predseda predstavenstva RPV-PS,a.s. 
– uznesenie č. 517/XXIX/2017 

15. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 
490/XXVIII/2017 zo dňa 27.6.2017 

a 
Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 
medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava  nájomcom: 
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
Predkladá: I. zástupca starostu 
– materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  

16. Návrh na prevod voľnej časti nebytového priestoru č. 12-2 (prevádzkový priestor), 1.p., 
o výmere podlahovej plochy 31,02 m2 (miestnosť č. 3) v hospodárskom bloku Azalková 9, 
súpisné číslo 1018 v Bratislave do vlastníctva žiadateľa – vlastníka nebytového priestoru č. 
12-1, PROTEA spol. s.r.o., Azalková 9, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Predkladá: I. zástupca starostu 
– materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  

17. Návrh na prevod štyroch garáží s dvomi parkovacími miestami (dvojgaráže) v bytovom dome 
Dulovo námestie 7, 8 súpisné číslo 896 v Bratislave v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
nájomcom predmetných nebytových priestorov ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 
9a odsek 8 písmeno e) zákona SNR č. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
Predkladá: I. zástupca starostu 
– uznesenie č. 518/XXIX/2017  

18. Návrh na schválenie minimálnej výšky kúpnej ceny na prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 
na nebytovom priestore – trojgaráže č. 2-908 o podlahovej ploche 100,71 m2, suterén, 
v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 súpisné číslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo 
námestie, číslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné číslo 9739/9, 9739/41 
v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ktorého 
veľkosť je 189/1000, v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov uplatnením predkupného práva 
vlastníkmi bytov v bytovom dome Dulovo námestie č. 7,8 v Bratislave na základe súťaže 

       Predkladá: I. zástupca starostu 
– uznesenie č. 519/XXIX/2017 
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19. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, 
odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 Predkladá: starosta 
– uznesenie č. 520/XXIX/2017 

20. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Bratislava-Ružinov č. ..../2017  zo  dňa  
.............. o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskou časťou  Bratislava-Ružinov  
Predkladá: starosta 
– uznesenie č. 521/XXIX/2017 

21. Návrh na poskytnutie dotácie pre Materskú školu mamy Margity 
 Predkladá: II. zástupca starostu 

– uznesenie č. 522/XXIX/2017 
22. Návrh Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 
Predkladá: starosta 
– uznesenie č. 523/XXIX/2017 

23. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov v základných školách  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Ružinov 
Predkladá: miestny kontrolór 
– uznesenie č. 524/XXIX/2017 

24. Správa   o výsledku kontroly prenájmov priestorov v základných školách  v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
Predkladá: miestny kontrolór 
– uznesenie č. 525/XXIX/2017 

25. Správa z vykonania kontroly zmlúv o dielo týkajúcich sa obstarávania ÚPN-Z a uplatňovania 
zmluvných sankcií 
Predkladá: miestny kontrolór 
– uznesenie č. 526/XXIX/2017 

26. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
Predkladá: prednosta  
– uznesenie č. 527/XXIX/2017 

27. Interpelácie 
28. Rôzne 

 
 

	
	
	

PREPIS	
z		XXIX.	zasadnutia	MZ	MČ	Bratislava	‐	Ružinov,	konaného	dňa	26.09.	2017		

v	zasadacej	miestnosti	miestneho	zastupiteľstva		

Úvod 

 

p. Pekár, starosta MČ: ...Ospravedlnení sú poslanci Horváth, Lazík, Turlík. Neskôr na 
rokovanie prídu pani poslankyňa Fondrková, Palenčárová; videl som už pani 
poslankyňu Reinerovú. Dobre; čiže tá pravdepodobne je tu. Tak isto neskôr príde 
pán poslanec Bajer, Hrapko a Vojtašovič. O skorší odchod ... -a pani poslankyňa 
Fondrková príde neskôr... O skorší odchod z rokovania požiadali pani poslankyňa 
Štasselová, pán poslanec Hrapko a pán poslanec Bajer. Poprosím dámy poslankyne, 
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páni poslanci o úvodnú prezentáciu.... o úvodnú prezentáciu by som poprosil. 
Prezentovaných 12 poslancov. Nie sme uznášaniaschopní... 13 poslancov, 14; čiže 
prezentovaných 13 ale ešte dobiehajú poslanci konštatujem, že dnešné rokovanie 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov je uznášania schopné. 

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

Adamca a pána zástupcu Penera. Je... má niekto iný návrh? Nie, pripravme sa na 
hlasovanie. Hlasujeme. 

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

hlasovanie č. 1. 
           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uzn. č. 504/XXIX/2017 
 
p. Pekár, starosta MČ: Overovateľmi dnešného záznamu z rokovania sú páni poslanci 

Adamec a pán zástupca Pener. Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pani 
poslankyňu Šurinovú, pána poslanca Slobodu a pána poslanca Feráka. Má niekto iný 
návrh? Nie, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

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

hlasovanie č. 2. 
           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uzn. č. 504/XXIX/2017 
 
p. Pekár, starosta MČ: Konštatujem, že do návrhovej komisie boli zvolení: pani 

poslankyňa Šurinová, pán poslanec Sloboda a pán poslanec Ferák. Poprosím, aby si 
zobrali materiály, hlasovacie karty a presunuli sa na miesto určené návrhovej 
komisie, spomedzi seba vybrali predsedu návrhovej komisie a oznámili mi jeho 
meno. Dámy a páni poslanci obdržali ste návrh programu dnešného zasadnutia. 
Pýtam sa, sú k návrhu programu pripomienky alebo doplňujúce návrhy? Pani 
poslankyňa Štasselová. 

 
p. Štasselová: Asi som predbehla pána Feráka. Ide vlastne o ten istý bod, ktorý predložil na 

rokovanie pán Ferák. Paralelne som taký istý bod predložila aj ja - a obidvaja 
navrhujeme, aby tento bod bol predradený ako bod 1. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja k tomuto by som  mal 2 poznámky. Tak, 

ako investori, ktorí sú ochotní prezentovať investičné zámery v Ružinove, týkajúce 
sa Ružinova, tak aj významná investícia respektíve investícia Spojenej Bratislavy 
plánujeme prezentáciu so súhlasom investora, resp. investor ju príde v polovici 
budúceho mesiaca odprezentovať do tejto zasadačky. To je len ... to je len na 
vyjadrenie. Ale ja mám výhrady k obsahu materiálu. Dostal som 2 materiály. Ak ste 
si naštudovali rokovací poriadok, ten 1. materiál je len košieľka a uznesenie. Nespĺňa 
náležitosti rokovacieho poriadku. 2. materiál má aj dôvodovú správu. Musím, žiaľ, 
skonštatovať, tiež nespĺňa náležitosti rokovacieho poriadku, pretože v rokovacom 
poriadku v bode 5 čl. 6 Príprava zastupiteľstva...Príprava zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva sa hovorí o tom, že „ďalšiu časť materiálu tvorí návrh uznesenia, 
dôvodová správa, text materiálu“. Všetky ostatné náležitosti ako: stanovisko 
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miestnej rady - nemusí byť, stanoviská komisie - nemusia byť prípadne odborné 
posudky expertízy a pod. nemusia byť. Upozorňujem, že ani jeden z týchto dvoch 
predložených materiálov nespĺňa náležitosti ktoré... o ktorých hovorí rokovací 
poriadok. Ale... ale mali by sme dodržiavať rokovací poriadok. Nasleduje pani 
poslankyňa Reinerová. K programu poprosím. Poprosím mikrofón  pani poslankyni 
Reinerovej. 

 
p. Reinerová: K predloženým návrhom len toľko, že jedná sa o formálne nedostatky. 

Verím, že tieto formálne nedostatky sa dajú v priebehu krátkeho času doplniť; a som 
za to, aby sme o predložených návrhoch zmeny poradia rokovali. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ja nebudem diskutovať, ja som len upozornil na to. Podľa mňa - 

podľa rokovacieho poriadku - ak ho budeme my sami porušovať, čo si myslím, že už 
porušujeme všetko - a my sme vzorom Ružinovčanov a nemyslím, že všetko 
v úvodzovkách, berte ma, my by sme - keď sme si schválili rokovací poriadok, mali 
ho striktne dodržiavať. Faktickou - ja sa ospravedlňujem, faktickou pán poslanec 
Drozd. Nie? Už nie? Pán poslanec Sloboda a pani poslankyňa Šimončičová. 

 
p. Sloboda: Jaj.. pardon. Ak je pravda - ináč to čo hovorí starosta, to znamená ozaj nespĺňa 

ten návrh náležitosti a chcem len pripomenúť, že v bode Rôzne je možné predložiť 
materiál alebo návrh uznesenia, ktorý nebol zaradený do programu, ako riadny bod 
rokovania. Predložený materiál musí spĺňať náležitosti čl. 6 bod 3 - 5 tohto 
rokovacieho poriadku. Tzn., že ideálne je dovtedy ho možno dopracovať a môžeme 
sa ním zaoberať v bode Rôzne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktická pani poslankyňa Šimončičová, k programu, 

návrhu programu. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Na komisii územného plánovania, životného 

prostredia a výstavby sme požiadali nášho predsedu, aby predložil tento bod ako bod 
rokovania do zastupiteľstva, aj s ohľadom na to, že v septembri by mala vláda o tom 
rokovať; možno začiatkom októbra. A preto to nie je ... takéto tie formálne chyby by 
som, pán starosta, prehliadla, s ohľadom na to, že sa jedná o veľmi dôležitý materiál 
o ktorom by sme mali rokovať ako o riadnom bode, nie v bode Rôzne. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte k tomuto, prepáčte, ak budeme 

prehliadať formálne chyby, tak potom keď budú poslanci zvolávať verejné akcie, 
alebo zo zákona, čo vyžaduje ohlásenie a nebudú ohlásené, tak budú cvičiť so 
zamestnancami miestneho úradu, so starostom, s Policajným zborom Slovenskej 
republiky a s mestskou políciou. A môžeme prehliadať formálne nedostatky 
hocičoho. Ja vás upozorňujem, že máme rokovací poriadok. Faktickou pani 
poslankyňa Štasselová. 

 
p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja chcem len dokresliť v akej situácii sa nachádzame. To, že 

návrh na udelenie významnej investície dvom projektom zaznel počas leta od 
predsedu... podpredsedu vlády, že sa to zaradí na september, nás tlačí do presne 
takýchto zrýchlených konaní. Napriek tomu, my sme si na meste vyžiadali podklady 
do komisií; dokonca mimoriadnu komisiu sme mali. Magistrát nám povedal, že 
žiadne podklady nám nedá, lebo žiadne podklady nemá. Na ďalšiu mimoriadnu mali 
prísť developeri prezentovať tento materiál. Čiže nepovažujem za prezentáciu iba na 
zastupiteľstvách, kde sa nám ukazujú obrázky, ale nevieme sa dostať naozaj k 
materiálu, ktorý bol poslaný vláde. Najnovšie sa o ňom hovorí ako o utajenom 
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materiáli. Celá táto obštrukcia je len o tom, že je to vopred dohodnuté. Ja žiadam, 
aby sme o tom naozaj rokovali aj v takomto tvare. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Matúšek. 
 
p. Matúšek: Ďakujem pán starosta. Ja súhlasím s tým, čo tu bolo odznelé. Pretože jak pani 

Štasselová, tak pani Šimončičová, všetci ostatní - jasne deklarujú to, čo bolo aj vo 
vyhlásení podpredsedu vlády, pána Pellegriniho, že stanovisko k tomuto 
významnému investičnému zámeru má dať mestská časť Petržalka, mestská časť 
Ružinov a všetky zainteresované zložky. A mňa prekvapuje to, že tu formálne 
záležitosti riešime. A som presvedčený o tom, pán starosta, že vy ste mal byť 
iniciátor, aby sme to riadne – toto, ako prvý bod - tak vážnu situáciu prerokovali na 
tomto zasadnutí. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec. Nechcem diskutovať, ale neodpustím si poznámku. 

Ak ste dobre počúvali, som iniciátor toho, že každý slušný investor, ktorý robí 
investíciu, veľkú investíciu v mestskej časti, prezentuje túto investíciu pred 
obyvateľmi – tzn. aj pred poslancami. Ja som na začiatok povedal, že komunikujem s 
týmto investorom a v polovici budúceho mesiaca v tejto zasadačke bude verejná 
prezentácia projektu Spojená Bratislava. S faktickou pán poslanec Drozd. 

 
p. Drozd: Ďakujem. V tomto prípade súhlasím s pánom starostom Pekárom. Lebo tieto 

vyjadrenia, že už je niečo dohodnuté, že rýchlo to musíme schváliť, sú ... nie sú na 
mieste. Podpredseda vlády, pán Pellegrini, presne to povedal, že bez stanoviska 
Ružinova, Petržalky a Magistrátu nebudú o tom rokovať. Čiže - Nové mesto.... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nové Mesto nie. 
 
p. Drozd: Ale ...neprerušuj ma, Patrik, nevykrikuj tu. Čiže, ja som za to naozaj, aby to bolo 

sprezentované normálne – poslancom, obyvateľom Ružinova a potom sa na základe 
týchto ... týchto prezentácií - aby sme vedeli o čo ide. Lebo my v tej komisii 
územného plánu –ako... komunikujeme vieme zhruba o čo ide, ale bežní ľudia, aj 
poslanci z iných komisií to nemusia vedieť. Na základe toho sa potom rozhodnime; 
dajme stanovisko za našu mestskú časť také, ktoré bude odrážať, že o tomto projekte, 
o týchto projektoch niečo vieme. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Ferák. 
 
p. Ferák: Ďakujem. V 1. rade by som teda využil tú príležitosť, aby som predstavil 

predsedníčku návrhovej komisie, ktorou je pani doktorka Šurinová. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujeme. 
 
p. Ferák: Ďalej by som teda pokračoval k tomu materiálu, keďže som jeho predkladateľom. 

My sme sa takto nejak viac-menej dohodli, aj na komisii, takže momentálne by som 
to nejako tuná nespochybňoval, predovšetkým členmi komisie; ale ak vytýkate 
formálne nedostatky - osobne som tento materiál pripravoval podľa všetkých 
ostatných uznesení, ktoré tu boli a materiálov. Takže ak má nejaké nedostatky, mali 
ho aj všetky možné materiály, voči ktorým neboli námietky vznesené v predošlých 
rokovaniach. Totižto pokiaľ má návrh uznesenia obsahuje - teda aspoň toto 
konkrétne moje- má dôvodovú správu a ak budeme hovoriť o nejakom texte 
materiálu, tak text materiálu v tom jak to ja ponímam a interpretujem, predstavuje 
samotná dôvodová správa vrátane toho návrhu. Takže tiež to pokladám za nejaký za 
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nejakú formálnu obštrukciu. A teda samozrejme by som trval na jeho zaradení do 
programu, normálne, ako bod číslo 1. Pokiaľ ide o tie námietky, ktoré tu boli 
vznesené, alebo, čo tu aj pán Drozd povedal, ja si myslím, že developeri boli 
odprezentovať aj nám v komisii - takže či máme hmlisté nehmlisté - buďme úprimní, 
nepovedia tuná toho viac, než povedali nám. Hej? A toto sa jedná skutočne o nejaké 
principiálne vyjadrenie. Teraz.. majú ho samozrejme šancu zmeniť - ak, budú ďalej 
postupovať rozumným spôsobom, budú s nami diskutovať; ale to mohli urobiť už 
kľudne predtým. Hej? Vieme, že do konca septembra nepôjde materiál na vládu, ale 
môže ísť kľudne 1. októbra. A to, čo bolo povedané, že „Peter Pellegrini povedal, že 
bez vyjadrenia Petržalky alebo Ružinova“... No Petržalka sa už vyjadrila záporne; 
tiež len z iniciatívy toho, že uznesenie tam predložili poslanci. A Ružinov, keď sa 
nevyjadrí, tak v podstate nedá súhlas ani nesúhlas. Takže kľudne môže sa o tom 
rozhodnúť aj bez toho, aby on porušil svoje slovo. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Keď už hovoríme o podpredsedovi vlády, tak tiež si dovolím 

poznámku, že pán podpredseda sa vyjadril, že osloví mestské časti. Takže ja verím, 
že dodrží slovo. Ešte neoslovil- ani Petržalku ani Ružinov. Ja som sa pýtal pána 
poslanca.. pána starostu Bajana, na základe čoho zaslali – alebo- prijali stanovisko? 
No - na základe -  presne, ako si povedal, iniciatívy poslancov. Ale ešte žiadna výzva 
na stanovisko mestským častiam neodišla. Ja verím, že ak si budú žiadať stanovisko, 
tak najskôr pošlú nám otázku, alebo teda nejaký materiál, ku ktorému sa budeme 
vyjadrovať. Ale je v kompetencii tohto zastupiteľstva, vás, či schválite tento bod, 
ako riadny bod rokovania zastupiteľstva. Ja som sa len vyjadril k obsahu, k 
formálnemu obsahu materiálu, pretože - nezdá sa mi, že spĺňa podmienky 
rokovacieho poriadku. Poprosil o slovo pán kontrolór. Nech sa páči. A potom 
pokračujeme... ale k programu dobre. 

 
p. Furin, miestny kontrolór: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Ak chcete 

prijať na základe tohto materiálu uznesenie, ktorým sa v budúcnosti môžete niekde 
oháňať, na základe toho, že  to je nejaký právny akt, tak vás upozorňujem, že také 
uznesenie bude neplatné. A každý ho relatívne úspešne spochybní. Na túto situáciu 
máme riešenie - v bode Rôzne sa to dá predložiť - presne tak, ako vravel pán 
poslanec Sloboda. Nevidím, prečo ten to, čo pán Ferák rozprával, alebo pani 
Štasselová - to napísať na jednu stranu - a do siedmej, ôsmej, to tu v pohode môže 
byť. Nevidím v tom problém. Hej? Lebo naozaj hocikto - ja neviem, či niekedy bude 
predmetom nejakého sporu toto uznesenie, ale vidím, že toto nebude zrejme 
jednoduché... jednoduchá situácia. Skôr či neskôr nejaký spor bude. Hej? Takže 
vyhnime sa spochybňovaniu toho a urobme to tak, jak to treba. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. Čo sa týka akýchkoľvek sporov, rokovací poriadok je interným 

materiálom miestneho zastupiteľstva. Takže na to - vás každý odkáže na to, že je to 
naša interná vec. Žiaľ, je to tak a má tie skúsenosti z iných zastupiteľstiev. Čo sa 
týka toho, čo som upozornil, tak upozornil som na to kvôli tomu, že ak naozaj niekto 
trvá - a to v tom okamihu prebehlo to tu dosť rýchlo, tak sme nevedeli rýchlo, že či 
naozaj materiál spĺňa alebo nespĺňa všetky náležitosti, tak som povedal, že ešte je tu 
tá možnosť v bode Rôzne. A následne sme si to, ako návrhová komisia, prešli celý 
ten materiál, spolu s rokovacím poriadkom, ktorý máme pred sebou - a okrem toho 
naozaj spĺňa to všetky tie body, ktoré sú tam uvedené - a v tomto .. v tých bodoch 3 
až 5, pričom iný text materiálov, ako návrh uznesenia, dôvodovú správu tam vlastne 
nemá čo robiť. Tzn. že tým pádom to spĺňa naozaj všetky tie body, ktoré sú tam 
uvedené. 
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p. Pekár, starosta MČ: To je otázka výkladu. Faktickou pán poslanec Ferák. 
 
p. Ferák: No, ja som presne chcel na tú otázku výkladu. Pretože potom by mi mohol pán 

Furin úplne normálne chlapsky povedať, ako – polopatisticky - čo mu tam chýba v 
tom materiáli? Hej? Nie teraz, že mi poviete „text“ -  ale povedzte mi, aký text by ste 
tam chcel vidieť? Keď vám v nej čosi chýba. Hej? Keď už teda vy ste ten výklad 
zákona! A 2. vec - Pokiaľ ide... Nie! nemávajte rukou. Ja chcem počuť váš názor. 
Ale nie formálny. Nie taký, že mi tu právnou kľučkou niečo poviete. Ale doslova – 
„toto a toto by som si tam, pán Ferák, predstavoval, keby to mal byť kvalitný 
materiál“! A druhú vec, keď budeme hovoriť o tom, že či nejaké porušenia alebo 
odchýlky od rokovacieho poriadku spochybňujú právny akt, tak potom spochybníme 
všetky hlasovania, kde sme dovolili diskutujúcim mať viac faktických pripomienok, 
ako nám dovoľuje rokovací poriadok. Lebo potom, de facto, podľa vášho výkladu, 
by boli neplatné. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Riadnou pán poslanec Drozd. Ale prosím vás, už teraz 

diskutujeme o rokovacom poriadku. Poďme k tomu bodu... Ja ešte mám zásadnú 
otázku o čom budeme hlasovať - o predloženom návrhu, ktorý poslala pani 
Štasselová, o predloženom návrhu, ktorý poslal pán poslanec Ferák. Podotýkam... 
podotýkam, že ste boli.... 

 
p. Drozd: Áno ... k tomuto programu ...  Dostal som slovo. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prepáč. Podotýkam, že ste boli upozornení predkladatelia,  že 

nespĺňa tento materiál náležitosti rokovacieho poriadku. Upozornila... upozornil na 
to zamestnanec.... 

 
p. Drozd: Už mi aj prešlo 30 sekúnd... 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ospravedlňujem sa. Nech sa páči. 
 
p. Drozd: Ďakujem. Nadviazal by som na pána kontrolóra. Vyhnime sa spochybňovaniu a 

špekulovaniu a tak isto formálnym schvaľovaniam. Ja nehovorím, že po prezentácii 
nejakým takýmto vyjadrením nesúhlasu neskončíme. Ale to vyjadrenie, to uznesenie, 
ktoré prijmeme, prijmime na základe toho, že nielen my, ale aj obyvatelia Ružinova 
budú vedieť o čom sa hlasuje. Máme ďalšie zastupiteľstvo sedemnásteho - ako 
pozerám – októbra, čo je za... ani nie za 3 týždne. Dovtedy by mala byť spravená 
prezentácia nielen pre poslancov a členov komisie, ale aj pre širokú verejnosť. A 
zaviažme starostu Pekára - alebo teda požiadajme ho-  o to, aby pripravil materiál do 
najbližšieho zastupiteľstva, práve ohľadom tohto bodu. A vyjadrime, potom, na 
základe ... na základe toho, čo nám tu bude sprezentované  -a ako s tým budeme 
oboznámení,  dajme signál z mestskej časti - súhlas alebo nesúhlas- s tým postupom. 
Ale dajme ho na základe nejakého racionálneho posúdenia, nie na základe toho, že sa 
tu blížia voľby VÚC a teraz sa pretekáme, kto skôr čo dá aké uznesenie. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Guldan je ďalší v poradí. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja som dostal na stôl materiál ktorého 

predkladateľom je pán Martin Ferák, poslanec. Čo mi tu chýba, v tomto materiáli, je 
jeho podpis. Má predkladanie - teda má návrh uznesenia, teda má túto... vydržte  
moje zlaté - a má dôvodovú správu. Tento materiál – obsahovo, aj podľa predpisov, 
spĺňa predpoklady -po doplnení podpisu pána Feráka by sme mohli o ňom rokovať. 
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Samozrejme, je možné v rozprave k tomuto k tomuto materiálu doplniť, čo by som 
tam veľmi rád doplnil; ale ja som za to, aby sme o tomto materiáli, ako bode 
programu dnešného rokovania zastupiteľstva, hlasovali. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Určite budeme, keďže predkladatelia trvajú ... Taký rokovací 

poriadok. Pán poslanec Sloboda, nech sa páči. 
 
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Bol predložený ten materiál s podpisom, tak isto, vždy-  aj 

ostatné materiály sú predkladané v jednom origináli a všetky ostatné, čo dostávame, 
tak predsa dostávame nepodpísané. Tak, hádam sa tu nebudeme baviť ešte o takejto 
drobnosti? Pre istotu – keďže  sa tu rozbehla diskusia, navrhujem ukončiť diskusiu. 
Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Keďže si posledný diskutujúci, už nikto nemá k programu žiadnu 

poznámku, respektíve doplnenie, poprosím predsedu návrhovej komisie... ale ešte 
raz jednoznačné vyhlásenie ...vyjadrenie o ktorom materiáli budeme hlasovať? Pani 
predsedníčka návrhovej komisie, nech sa páči. ...  Ja mám 2. ... Ja už som ukončil 
diskusiu. ... Ale – stiahla... stiahla materiál. Takže budeme jednoznačne hlasovať o 
návrhu na doplnenie programu pána poslanca Feráka. Ešte poprosím pani 
poslankyňa - nemáš svoju kartu. Takže ešte chvíľu strpenia, pán poslanec. Ale ... 
nemáš svoju kartu. 

 
p. Šurinová: Ospravedlňujem sa. Ďakujem. Takže návrh: - budeme hlasovať a doplnení 

programu dnešného zastupiteľstva o bod pána Feráka a bude to ako bod číslo 1. 
Ostatné body sa potom posúvajú. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ja by som navrhol bod číslo 2. Bod číslo dva, lebo jedna už máme 

za sebou. 
 
p. Šurinová: Tak pardon - 2 - ja mám. Tak bod číslo 2. Áno, pán starosta, má pravdu. 

Môžete dať hlasovať takto. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Vieme, o čom budeme hlasovať? Pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 11 poslancov, nikto nebol proti, 6 sa zdržali. 

hlasovanie č. 3. 
           za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 0 

- návrh bol prijatý 
 
p. Pekár, starosta MČ: Doplnili sme si programu o jeden bod, čiže nový bod číslo 2. 

Ostatné poprosím prečíslujte v poradí, ako nasledujú o jedno posunuté. A teraz 
budeme hlasovať o programu, ako celku ... programe ako celku. 

 
p. Šurinová: Hej. Môžeme hlasovať o programe ako celku. Môžete dať hlasovať. Ďakujem. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, 

že sme si schválili program dnešného rokovania. 
hlasovanie č. 4. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 504/XXIX/2017 
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Bod č. 2 
Vyjadrenie nesúhlasu MZ Ružinov s udelením štatútu „významnej investície“ 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 2 - Vyjadrenie nesúhlasu miestneho 

zastupiteľstva Ružinov s udelením štatútu „významnej investície“ pre projekt 
Spojenej Bratislavy, o ktorý žiadajú vládu Slovenskej republiky developeri HB 
Reavis a J&T. Poprosím pána predkladateľa, aby uviedol materiál. 

 
p. Ferák: Ďakujem veľmi pekne. K návrhu uznesenia,  ktorým... ktorý v tomto bode 

navrhujem je, že miestne zastupiteľstvo - za a) vyjadruje nesúhlas s udelením štatútu 
„významnej investície“ pre projekt Spojenej Bratislavy o ktorý žiadajú vládu 
Slovenskej republiky developeri HB Reavis a J&T; A miestne zastupiteľstvo za b) 
žiada Dušana Pekára, starostu, aby v mene obyvateľov mestskej časti Ružinov 
rešpektoval vôľu miestneho zastupiteľstva vyjadrenú týmto uznesením a vykonal 
všetky kroky potrebné k jej naplneniu, vrátane - nie však výlučne - tlmočenie 
uvedeného postoja Úradu vlády Slovenskej republiky. V termíne: bezodkladne. K 
tomu by som len doplnil toľko, že - čo je veľmi stručne z tej dôvodovej správy, že 
slovenské developerské firmy si požiadali o tento štatút; a podstatou toho štatútu je, 
že pokiaľ bude vládou priznaný, tak im umožní - jednak sa vyhnúť poplatku za 
rozvoj, čo by som nepokladal, ako hlavnú tragédiu, ale umožňuje investorom ... 
zjednoduší im administratívu na úkor kontroly a možnej nejakej debaty a vstupu do 
týchto procesov zo strany samosprávy a obyvateľov. Veľmi v stručnosti toľko. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu. Prvý sa hlási pán poslanec Guldan. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Veľmi podstatným... podstatnou okolnosťou je tá, že 

jednak - my nepoznáme - do istej miery podrobnosť... podrobnosti tohto ...týchto 
projektov. Za 2. - vstupuje sa do ... títo developeri vstupujú do územia, ktoré nemá 
potrebnú... podrobnú územnoplánovaciu – info... teda reguláciu, teda nemajú územné 
plány zón. Zarážajúce na tom je aj to, že v prípade spoločnosti J& T Real Estate, 
respektíve spoločnosťou ...eseročkou, ktorá predkladá nám do komisie projekt - 
Eurovea 2 - dosiahli zámer, že okresný úrad neprisúdil... neprisúdil status 
povoľovacieho orgánu ...  mestskú časť ako stavebný úrad mestskú časť Bratislava-
Ružinov. To je ... neprípustné. Tento - táto inštitúcia, miestny úrad je... mestská časť 
je orgánom územného plánovania. A keď nám niekto zabráni sa vyjadrovať k tomu, 
čo sa v území takto významnom území má riešiť - a ešte žiada status významnej 
investície, to je... to je ...to je alarmujúce. To nehádže dobré svetlo ...na vôbec 
možnosti, ako predkladať takéto významné investície - na celý štát. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Ja by som na toto zareagoval, že v tomto prípade Eurovei 2 sa jedná o územie, 

ktoré je rozdelené medzi Ružinov a Staré Mesto. Okresný úrad, Odbor 
...stavebníctva - alebo jak sa to teraz volá - bývalý Krajský stavebný úrad - má 
právomoc vybrať... stavebný úrad, ktorý to bude mať vo svojej... vo svojej ....vo 
svojich rukách, vo svojej kompetencii. A vybral Staré Mesto. Takže tam by som 
nespochybňoval to, že prečo... prečo nie Ružinov. – No vybral jednu mestskú časť, 
ktorá ...ktorá pôjde. A z toho globálu že sú tam nie územné plány zón. No tak na 
druhej strane - v Petržalke je platný územný plán zóny a že to u nás, v Ružinove, trvá 
8 pomaly 10 rokov spravenie územného plánu zóny, za to za to oni nemôžu. 
Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 
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p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja by som najprv chcela poprosiť predkladateľa, keby si 

osvojil tento návrh – ako - by som chcela doplniť tú časť a) - jeho návrhu uznesenia. 
A to ... a to takto, že: po a) - vyjadruje nesúhlas k udeleniu štatútu „významnej 
investície“ pre projekt Spojenej Bratislavy - a teda za tým by som dala spoločnosti 
J&T Real Estate a pre projekt... a projektu spoločnosti HB Reavis. Bodka. Pretože to 
sú ... Spojená Bratislava nie je ... nie je projekt HB Reavis-u ale ...  ale Twin City a 
???  ... to sú 2 samostatné projekty. Obidve spoločnosti žiadajú o udelenie 
významnej investície. Čiže Spojená Bratislava – je tam spoločnosť J&T Real Estate 
a projektu HB Reavis. Dobre? Tak. A béčko zostáva tak, ako... ako to je navrhované. 
Čiže to by som poprosila, keby si to ... ja to odovzdám do návrhovej komisie; ak si to 
autoremedúrou osvojí predkladateľ. Teraz by som chcela k tomuto projektu povedať 
to, že podľa mojich informácii - je pravda, že som hľadala v tom zákone o 
významných investíciách, ale nedostala som sa k tomu, k tejto informácii, čo som 
počula, že ak je nejakému projektu udelený štatút „významnej investície“, tak potom 
môže z tohto titulu stavať aj na... aj takéto projekty, ktoré nie sú celkom v súlade s 
územným plánom. To po prvé. Po druhé - ide o to, aby to proste bolo urýchlené 
konanie. Čiže podľa mojich informácií sa tam ani EIA nebude vyžadovať; možno z 
tohoto dôvodu vyvlastňovať pozemky. A hlavne - tak ten poplatok za rozvoj je... tá... 
ten menší problém, lebo ak by teda naozaj tá spoločnosť postavila električku, ktorá 
po Košickej a cez trhovisko - ktorá nie je v súlade s územným plánom, ale mohla by, 
keby to tak bolo, tak tá investícia je isto vyššia, ako ten miestny poplatok za rozvoj, 
ale zase o tom, na čo sa použije ten miestny poplatok za rozvoj, rozhodujú poslanci - 
by mali rozhodovať poslanci a mestská časť a nie investor, ktorý povie : -ja vám na 
miesto toho poplatku postavím to, čo ja chcem. Hej? Aj keď možno tá električka by 
bola prínosom. Lenže o tom musí byť debata. Ale ak by bola významná investícia, 
tak tá debata o tom medzi verejnosťou a poslancami a mestskou časťou odpadá. 
Lebo už je to dané. Bez toho, aby sme s tým my mohli vysloviť svoj názor. Preto ja 
vás prosím, aby sme nesúhlasili, bez ohľadu na to, že nepoznáme tento projekt, ale 
aby sme s tým nesúhlasili... teraz, tak jako to je predložené. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou nasleduje pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Ďakujem pekne. To je práve ten problém. Diskutujeme tu o niečom, o nejakom 

projekte, o ktorom ani nevieme, čo je. Nemáme ho premietnutý, nemáme ho 
sprojektovaný a rozprávame. Pani poslankyňa Katarína Šimončičová rozpráva v 
takom zmysle o tom, že - niečo počula – neviem, či na trhovisku alebo kde, že vraj 
nebude treba... nerešpektuje sa územný plán mesta, že nebude potrebná EIA. To sa tu 
nedá takto rokovať, že - počula som - alebo -povedali mi; no buď mám relevantné 
dôkazy o tom, alebo to tu nemôžem takto povedať. Samozrejme, že to musí byť v 
súlade s územným plánom;... nebude sa rešpektovať EIA - Prečo by sa 
nerešpektovala? To kto vám takéto povedal? Čiže poďme tou cestou, prosím vás, 
dajme si to vysvetliť, zdokumentujme si tu projekt a potom sa relevantne vyjadrime. 
Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Štasselová. 
 
p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja chcem povedať, že bola som na prezentáciách spoločnosti 

J&T a HB Reavis osobne. Dokonca som sa dostala na prezentácie projektu 
električiek, kde sme vlastne neboli nikto pozvaní za Bratislavu; bolo to len pre 
novinárov. Tak ako to bolo pre novinárov aj v lete. A tam som osobne rozprávala s 
predstaviteľmi HB Reavis, ktoré osobne mi povedali, že veľkú EIU už nepotrebujú, 
pretože bola robená vtedy, keď bola výstavba Eurovea 1. Okrem toho jednoznačne 
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na prezentácii povedali, že žiadajú významnú investíciu kvôli zrýchleným procesom, 
pretože 4, 5 rokov je im veľa; prístup k pozemkom a odpustenie poplatkov za rozvoj. 
Toto povedali obidvaja. Obidva veľké projekty. Okrem toho na jednom z tých území 
je platný územný plán zóny, ktorý všetci, ktorých sa to dotýka hovoria, že je dobrý, 
čiže tento platný územný plán zóny nebude ... nebudú musieť rešpektovať; a tak isto 
je pochybný verejný záujem obidvoch projektov. Jeden projekt tvrdí, že postaví na 
ulici Košická električku, hoci v genereli vôbec tento odkaz na Košickú nemáme - v 
schválenom genereli dopravy. A druhý hovorí, že ... postaví pre Bratislavčanov 
lanovku. Lanovku na pylónoch. Na železo-betónových pylónoch. Toto Bratislava 
potrebuje? My , okrem toho, poslednú vec, čo som už raz povedala, v tomto 
momente ani novinári sa nevedia dostať k projektom. My sme 2× žiadali na meste 
projekty; nemáme ich k dispozícii a ani ich nebudeme mať, pretože sú v utajenom 
režime na Úrade vlády. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Bajer. 
 
p. Bajer: Ďakujem veľmi pekne. Ja len doplním kolegyňu, že táto situácia, ktorá tu teraz 

nastala s tou električkovou dopravou a s lanovkou je rovnaké, ako ...alebo teda mi to 
príde rovnaké, ako keď poznáte tú veselú rozprávku Simpsonovcov, že - do čoho 
investovať peniaze? - a silou mocou vehementne všetci chceli, že postavme 
monorailovú železnicu. To, že mali deravé cesty, mali pomaly nefunkčnú 
infraštruktúru, ale mali monorail. Mali by sme sa zamyslieť hlavne nad tým, že pre 
koho je dobrá tá električková doprava a tá lanovka; hlavne čo sa týka električkovej 
dopravy, že ... dobre vieme, že aj tie električky, ktoré sa dodávajú do Bratislavy, že 
kto stojí za pozadím. Je - že tá firma... tá istá firma, ktorá vlastne teraz vehementne 
nám chce ponúkať teda električky, električkové trate, tak tiež stojí aj vlastne pri 
výrobe tých električiek - čo sa týka elektrickej výzbroje. To znamená, že ten kšeft a 
tie peniaze, ktoré zainvestuje sa jej vrátia. Takže by sme sa mali aj nad týmto 
zamyslieť, že či naozaj skutočne si je treba rozširovať existujúce električkové trate 
o nové, nezmyselné? 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Drozd. Myslím, že to už je druhá faktická, 

že? Dávajme si pozor 3 riadne a 2 faktické. Nech sa páči pán poslanec Drozd má ešte 
možnosť vystúpiť. 

 
p. Drozd: Ďakujem. Teraz sa chcem vyjadriť k pani poslankyne Štasselovej a k tomu k 

tomu procesu EIA. Ten proces EIA bol spravený čisto na Euroveu jednotku – 
dvojku, v tom objeme aká bola.  EIA  jednotka je postavená a EIA dvojka bola v 
projekte ...Eurovea... pardon s tým, že táto prerobená Eurovea dvojka je v menšom 
objeme, celkovom, ako tá naplánovaná Eurovea dvojka, ktorá bola. Čiže tie hmoty a 
to množstvo je preverené a je v menšom objeme. Preto nebude treba znova 
posudzovanie na Euroveu 2 EIU, lebo je hotová. Na ostatné projekty tá EIA treba. 
To bolo vyjadrenie k tomuto. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. To bola odbočka. Ale my  -alebo-  názor stavebného 

úradu je opačný. My si myslíme, že treba EIU aj na Euroveu 2. Pán poslanec Ferák 
faktickou. 

 
p. Ferák: Ja len bádam jednu takú zjavnú nepresnosť v celej tejto diskusii, že sa nám začína 

uberať smerom - či Eurovea 2, alebo proste akýkoľvek iný z tých projektov - áno 
alebo nie. Hej? Ja sa o toto nesporím, ani to nie je predmetom toho uznesenia. Ja 
osobne - mnohé tie veci sa mi dokonca páčia; a celé to uznesenie je len o tom či 
majú ísť štandardnou formou, jak ktorákoľvek iná stavba v Bratislave. Pretože, 
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myslím si, že sa jedná predovšetkým o Bratislavu, o Bratislavčanov, keďže sa jedná 
o zmenu tváre širšieho centra mesta – a ako sa má postupovať? Nie to, či to bude, či 
to nebude, či bude električka, či nebude? Hej? To uznesenie nie je o tom, či bude, či 
nebude? Je to uznesenie o tom, akou formou majú postupovať. Čiže ja navrhujem, 
aby postupovali regulérne, tak, ako každý iný stavebník. Aby neboli nejakým 
súkromníkom, pár jedincom, dané privilégiá, ktoré si jednoducho tieto veci 
nezaslúžia. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Ďakujem pekne. Áno, súhlasím aj s Martinom Ferákom, ale musíme si povedať – 

dobre - ale potom kto spraví tieto električky, električkové trate. No oni to nebudú 
robiť. Keď ...  tu počúvame vyjadrenia kolegu Bajera, že vlastne  -nestavajme ďalšie 
električkové trate, lebo električky dodáva nejaký výrobca - no tak toto už je úplne, 
úplne mimo misu. My práve tieto trate , práve električkové trate, potrebujeme do 
Bratislavy. Potrebujeme ich - či rekonštruovať, či predlžovať - ako sa to deje 
v Petržalke, ako sa by sa to malo diať tu, na Ružinovskej, smerom na letisko, pri 
Zlatých pieskoch smerom do Vajnor atď. atď. My túto sieť musíme rozširovať. Keď 
toto nie je schopné spraviť mesto, tak musíme povedať inú variantu. A musíme 
zvážiť, či - povedzme pri takýchto projektoch a investícia do infraštruktúry 
električkových tratí nie je lepší iný postup. Ale ja možno budem presne za takéto 
uznesenia hlasovať, ako navrhuje kolega Ferák, ale až na základe prezentácie 
projektu. Toto, čo sme si tu povedali,  -že vraj,  -možno, -alebo, toto neni pre mňa 
relevantný projekt ani dokument. Ja za toto uznesenie teraz nezahlasujem, lebo 
proste neviem detaily, nemám to sprezentované; a z princípu sa nebudem vyjadrovať 
k takýmto závažným témam, ako je aj doprava a možností jej rozšírenia bez 
adekvátnej diskusie a verejného prezentovania. Za takéto uznesenie, ktoré je naozaj 
formálne a formálne aj skončí - za takéto nebudem ja hlasovať. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou nasleduje pani poslankyňa Štasselová. 
 
p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja chcem povedať, že tá prezentácia o električkách bola 

veľmi jednoznačná. Jediné, čo HB Reavis... pardon J&T Real Estate ponúka je 
električka na Pribinovej, ktorá sa otočí na Košickú. Všetko stabilizované - a už dnes 
ľuďmi obľúbené, vlastne, verejné priestory. Je to - argumentujú tým, že vytvoria - 
tak ako majú ostatné hlavné mestá, vnútorný okruh. Je to mini okruštek, ktorý 
Bratislava nepotrebuje. Bratislava potrebuje, tak ako je schválené v genereli, 
dotiahnuť koncové trate električiek na všetkých stranách, tam, kde sa mesto rozvíja. 
Tam je to zúfalé. Ľudia sa nemajú ako dostať do centra mesta. V roku 2007 Viedeň 
zrušila svoj oveľa väčší okruh –električkový- a urobila z neho prejazdný okruh.... 
prejazdné trate. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje faktickou pán poslanec Bajer. 
 
p. Bajer: ....kolega , že asi nepochopil zrejme moju myšlienku. Nejde tu o to, že či to je 

J&T, ale ide tu o to čo naozaj tvrdí pani Štasselová, že v súčasnosti, v dobe, keď je 
Špitálska bez električkovej trate a električky asi jazdia tam vo vzduchu, že si mesto 
a celkovo - mesto ako celok nevie urobiť poriadok so svojimi vlastnými 
električkovými traťami a dopravou, neviem predstaviť, že by sa tu rozširovali ďalšie 
siete, ktoré naozaj v súčasnosti sú podľa môjho názoru zbytočné; a keď sa máme 
baviť o integrovanej doprave, tak sa bavme o integrovanej dopravy ako celku. Tzn. 
že využívajme aj existujúce železničné spojenia a neťahajme nové električky. Lebo 
otázka znie, aj - že kto to bude do budúcna financovať, kto sa o to bude starať? 
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Padne to koniec koncov na to mesto. A tie peniaze, ktoré by sa... ktoré teraz sa 
vynaložia – odpustením nejakých -  vlastne... alebo teda daním výhod pre týchto 
investorov a developerov, ktorí nám tu postavia električky, tak tie peniaze sa naozaj 
môžu investovať aj ďaleko do iných vecí, o ktorých rozhodujeme my, poslanci. A 
nepredostrú nám tu, že električkovú trať a starajte sa potom o ňu: A budeme s ňou 
mať ďaleko viacej starostí. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pani poslankyňa Šimončičová. Poprosím tu kolegov, aby 

sledovali počty ...prihlásených faktickou a riadnou. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Chcela by som, pán ...môžem hovoriť? Pán starosta. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ja upozorňujem , ešte raz dámy páni poslanci, začnem to striktne 

počítať aj... aj lebo.... 
 
p. Šimončičová: Mne beží čas ... ale... 
 
p. Pekár, starosta MČ: Že - pani poslankyňa vy už 2 faktické ste mali. 
 
p. Šimončičová: Nemala som dve. Aha... neviem? Môžem? Len dokončím pánovi milému 

kolegovi poslancovi Drozdovi. Bolo by dobré, keby počúval predkladateľa, čo 
povedal Martin Ferák. My tu teraz sa nejdeme baviť o podrobnosti električiek, ale sa 
ideme baviť o tom, že si neželáme, aby nejaké stavby mali prednosť pred inými; aby 
dostali proste takéto privilégium, aby o tom rozhodovala úzka skupina ľudí. Chceme 
riadne ... riadne postupy so zákonov či EIA - či stavebného, či rozhodovanie 
mestskej časti, či poslancov, či obyvateľov  - o nič iné nám nejde. Iba o toto. Toto 
povedal predkladateľ a o tom teraz rozhodujeme. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Guldan. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Naozaj by sme mali hlasovať výlučne o tom, či 

súhlasíme alebo nesúhlasíme s udelením statusu „významnej investície“. Ani by som 
vôbec neriešil pre projekt Spojenej Bratislavy. To slovné spojenie má 4 slová. To by 
som navrhoval predkladateľovi, možno že to aj tak urobí, neviem. Ja som 
pripomienkoval 2 investičné zámery. Jeden pre - ako investičný zámer, druhý 
...ako... ako EIA, pripomienky k EIA. Klingerka - teda Klingerova kolónia a Eurovea 
2. Za týmito obidvoma zámermi je spoločnosť J&T Real Estate. Ani jeden z týchto 
zámerov - hociktorý z týchto zámerov môže stáť v hociktorom inom ...inom meste. 
Dokonca aj v intraviláne alebo v extraviláne Majcichova. Klingerka a Eurovea. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Čas, čas. 
 
p. Guldan: To len 1 minúta? 
 
p. Pekár, starosta MČ: Faktická je 1 minúta, riadna je 3 minúty. 
 
p. Guldan: To čo som povedal ..som povedal. Pardon. Ospravedlňujem sa. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Riadne sa skúste prihlásiť v riadnej diskusii. Na faktickú .. a ešte 

upozorňujem, že v priebehu riadneho vystúpenia poslanca sa môžete hlásiť faktickou 
na reakciu poslanca. Keď skončí, nemôžete sa hlásiť na reakciu. Faktickou pán 
poslanec Drozd. 
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p. Drozd: Ďakujem. Ja v tejto faktickej zareagujem na tých, ktorí reagovali na mňa. 
 
p. Pekár, starosta MČ: ...On odpovedá na reakciu. To môže, podľa rokovacieho poriadku. 
 
p. Drozd: Čiže - pani Štasselová, pán Bajer, pani Šimončičová ...  pán Guldan sa moc 

nevyjadril ku mne, ale k  týmto trom by som sa vyjadril tak, že tento inštitút - inštitút 
„významnej investície“ je tiež v súlade so zákonom. A každý má právo, keď si 
myslí, že je to projekt, ktorý je naozaj významný, požiadať o to. A samozrejme, 
nikto nepovedal, že tento štatút „významnej investície“ im bude udelený. Čiže - 
dajme si to sprezentovať, dajme vyjadrenie, naše vyjadrenie môže byť aj nesúhlasné, 
ale posudzuje to vláda Slovenskej republiky. A oni tiež potom môžu rozhodnúť - 
nielen na základe nášho uznesenia, že či je to významná investícia alebo nie. Čiže 
dajme si to sprezentovať a vyjadrime sa potom. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktická pani poslankyňa Štasselová. 
 
p. Štasselová: Neviem, či môžem, ale poslednú poznámku - áno. Úrad Petra Pellegriniho 

nemá ani jedného odborníka na urbanizmus a územné plánovanie. Zriadil úrad, 
ktorý... ktorý dáva povolenie na verejné... na významné investície v oblasti IT a v 
oblasti národného hospodárstva; nie v oblasti urbárneho plánovania. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Riadna ... riadnou diskusnou poznámkou prihlásený pán poslanec 

Sloboda. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. Len chcem podotknúť na jeden diskusný príspevok jedna faktická 

poznámka, aby som upresnil rokovací poriadok. Tzn. že keď 10 diskutujúcich, tak ku 
každému môže dať niekto jednu faktickú poznámku. Takže nie že dve. Takže toľko 
k tomuto. Ja dávam návrh pánu Ferákovi, aby si autoremedúrou osvojil návrh 
preformulovania toho bodu a)  a dali sme, čo najpresnejšie. Aby to a) znelo: „ 
vyjadrenie... vyjadruje nesúhlas s udelením štatútu významnej investície pre projekt 
Spojená Bratislava spoločností J&T Real Estate a pre skupinu projektov spoločnosti 
HB Reavis v Bratislave , v zóne Nivy“. A všetko ostatné tým pádom by ostalo. 
Takže toto navrhujem pánu Ferákovi. A zároveň navrhujem ukončiť diskusiu. 
Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Čiže... štvrtý ...štvrtá prihlásená pani poslankyňa Šimončičová, 

potom už nikto. Ak to prejde .. že? Ešte... ešte ja by som opravil to, čo si ty navrhol - 
skupinu projektov HB Reavis? Aké... aké vieme tam projekty? Ja viem, že sa dotýka 
iba ..toto by malo byť .. Ale veď to už majú vydané povolenia. Ale to je Staré Mesto.  
... Dobre. Bude to trošku zmätočné, ale ja nebudem mať na to dosah. Čiže dám 
hlasovať o ukončení diskusie. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 
Hlasovanie: Za hlasovalo 11 poslancov, 2 proti, 2 sa zdržali, 3 nehlasovali. 

hlasovanie č. 5. 
           za: 11, proti: 2, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 3 

- návrh bol prijatý 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ukončili sme si diskusiu s tým, že dobehne diskusia podľa toho ako 

boli prihlásení. Mne sa zdá, že faktickou pán poslanec Guldan ...až po návrhu sa 
prihlásil. Takže pán zástupca Gajdoš, nech sa páči. 

 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Viete, možno vy ste viac 

informovaní, ja som asi trochu menej; ja len to, čo som si prečítal v novinách, a ako 
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to vyzerá. Na všetky tieto reči - mne by sa aj lanovka páčila v Bratislave. Podľa mňa 
je to fantastická vec. Bude to atrakcia pre všetkých... každého jedného turistu. 
Myslím si, že aj rozšírenie ... rozšírenie električkovej trate nie je zlé. Ale ja to viem 
posúdiť až vtedy, keď uvidím ten... ten samotný projekt, keď mi ho predstavia. Ako - 
nehnevajte sa, ja už som zažil dobu, keď ma nútili hlasovať o krajinách za hranicami, 
o ktorých sme nemali ani páru. Ako - ja naozaj nemôžem sa prikloniť k tomu, aby 
som škandalizoval dopredu nejaký postup, o ktorom ja nemám ani dumstu, či ho 
chcem alebo nie. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán zástupca Pener. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo pán starosta. No, nedohodli sme sa - 

možno budem poviem niečo inými slovami, ale keď už som prihlásený tak to 
vyslovím. Ja myslím, že sme asi všetci viac-menej na jednej lodi. Napriek tomu, že 
tu občas nastal nejaký verbálny ping-pong. Aby som vysvetlil moje stanovisko, mňa 
poburuje akákoľvek snaha - hovorím teraz vo všeobecnosti - o porušení územného 
plánu. Nech je to kurník a šopa, alebo obrovský mrakodrap - na tom nezáleží. 
Poburuje ma každý pokus o obídenie EIA,  posúdenie vplyvov životné prostredie;  a 
čo si myslím o tých výkresoch, kadiaľ majú chodiť električky to ani nebudem 
hovoriť, čo si myslím. A to som milovník električkovej dopravy. Ale ak Rado Bajer 
použil milé prirovnanie s tým seriálom Simpsonovci, ja sa teraz cítim ako križiak z 
križiackej výpravy, čo išla oslobodiť Svätú zem od neveriacich , nevedeli, kde to je, 
jaké sú tam klimatické podmienky, ani tam nedošli,  lebo vyplenili úplne niečo iné. 
Ja teraz sa tiež cítim, že idem bojovať proti nejakému imaginárnemu nepriateľovi, 
ktorého najprv musíme poznať. Možno zistíme, že to nie je nepriateľ. Nevieme. 
Toľko. Cením túto... cením ten... túto snahu oboch kolegýň, ale naozaj, teraz sme na 
tenkom ľade a nevieme kam sa ...kam sa máme vydať. Potrebujeme vedieť viac do 
čoho ideme. Howgh! 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Ferák. 
 
p. Ferák: Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som iba oznámiť - v 1. rade teda, že si 

osvojujem tú zmenu bodu a), tak ako ju navrhol pán Sloboda. Takže to je to 
zmenené... zmenený text v bode a). Ostatok zostáva. A potom už - čiste mimo plánu 
- ešte by som reagoval tu na pánov kolegu Gajdoša. Ja si myslím, že mnohí v 
podstate hovoríme to isté, ale ... ale zase upriamujem pozornosť len na jednu vec. 
Hovoríme o štatúte „významnej investície“ -  čo by znamenal. Mne tiež sa by sa 
páčila lanovka,  mne tiež by sa páčilo úplne nový vzhľad Bratislavy; možno aj 
Eurovea 2 sa mi celkom páči. A na základe čoho viem toto povedať? Na základe 
toho, že tie prezentácie, ktoré tu hovoríte - aj s kolegom Drozdom, že neboli.  Šak 
boli .. aj my sme ich mali na komisii, boli na úrade; Lucia Štasselová si tiež nečíta 
iba z novín. Čiže tie informácie o tom sú. To nie je nejaký priesek niekde z kuloárov. 
Čiže oni naozaj informujú dostatočne o svojich projektoch. A na základe toho my 
vieme nejaký postoj si zadefinovať. Hej? Takže to je to, čo hovorím. A ...  že - nútili 
hlasovať. No, ja nikoho - ani teba pán kolega - nenútim o tom hlasovať. To je, 
samozrejme, je to návrh. Jak sa k nemu postavíš, tak sa postav. Ale zdôvodňovať, že 
o tom nemám dosť informácií - no tak na základe tých informácií, ktoré oni dávajú 
sa vieme vyjadriť. A že sem prídu, ja to samozrejme vítam, čo pán starosta hovorí, aj 
keď teda myslím, že niečo nového prinesú. Ale keď aj - aby som neprejudikoval, tak 
potom mi môžeme, samozrejme, dať šmahom ruky nové uznesenie, ktorým sa 
všetkými desiatimi prstami oboch rúk vyjadríme –áno, toto je super, takto to chceme. 
My vždy môžeme korigovať náš postoj. 
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p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. Už faktické .. nie. 
 
p. Šimončičová: Dosť? 
 
p. Pekár, starosta MČ: Nie už by boli faktické. 
 
p. Šimončičová: Ku každému sa môže vyjadriť raz. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Faktická, pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Ďakujem. Teraz mám ja čas, ale ja mám právo sa vyjadriť ku každému 

diskutujúcemu jednou faktickou poznámkou. ... Vidíte, teraz som mal v hlave 
myšlienku, ktorú som chcel povedať a ste ma zastavili... Ale ide o to, že... po 
prezentácii zmeníme názor. Ja si myslím, že není dobré... ani dobrý signál vysielať 
takéto ... takéto signály do verejnosti, že niekto nám niečo sprezentoval a potom sme 
prišli o úplne... 180 stupňový názor; na základe čoho? Iba prezentácie? Nie. Dajme si 
to sprezentovať, majme informácie. Lebo na tie prezentácii prídu aj odborníci, 
ktorých sa môžeme pýtať. Ja si tiež môžem niečo prečítať v časopise, ale ja sa chcem 
pýtať... chcem sa pýtať ľudí, ktorí ten projekt robili, ktorí ten projekt idú investovať, 
aj architektov na rôzne odborné otázky. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Na - ešte raz - návrh uznesenia je o tom, že 

nechceme, aby nejaký projekt zástavby územia, týkajúci sa Ružinova, mal nejaké 
prioritné postavenie. Aby sme boli obídení všetci z spolurozhodovania. O ničom 
inom to nie je. Keď to pôjde normálnym, riadnym, procesom, môžeme sa baviť 
zvlášť o Eurovei 2, zvlášť o Klingerke, zvlášť o električke, zvlášť o  - neviem - 
ďalších stavbách, ktoré sú do toho zahrnuté a zvlášť aj o Tween City, lebo tá doprava 
pôjde na Košickú; čo už  máme Ružinov. Bude sa to týkať aj Ružinova, čiastočne, 
minimálne Ružinov ako dotknutý, ako sused tej veľkej zástavby, ktorá bude po .. po 
dočasnej autobusovej stanici  - teraz; tam na miesto centra Bottova. Čiže ...  čiže 
principiálne o tom. Teraz sú to 2 projekty dvoch spoločnosti, ktoré žiadajú štatút 
„významnej investície“. Možno sa k tým priradí ďalšie, kdekade v Ružinove. Princíp 
... principiálne nesúhlasíme, aby takéto zmeny územia v tvare, aj v doprave, aj 
v kapacite, išli tzv. skráteným konaním, lebo dostanú štatút “významnej investície“. 
Žiadne! Toto je naozaj výhoda... vlastne poslanie poslancov - a obyvatelia majú tiež 
právo sa k tomu vyjadrovať. Preto nebudem so žiadnou významnou investíciou 
v Ružinove a ani v Bratislave súhlasiť, ktorá sa bude týkať takýchto... takýchto 
projektov, kde ... Samozrejme, že obidve spoločnosti  -im sa nechce babrať s 
občanmi, aby sa im občania odvolávali a chcú rýchlo stavať. Ale občania majú na to 
právo, aby sa k tomu vyjadrovali. Raz je to jeden dotknutý stavbou ako je Klingerka, 
raz je zase iný dotknutý stavbou, ďalší budú na Košickej dotknutí stavbou. Prečo by 
sme sa nemohli vyjadrovať k tomu, ako občania, keď máme na to právo? Preto 
nesúhlasím s tým, so žiadnou... žiadnym štatútom „významnej investície“, ktoré sa 
týka tuto vnútorného mesta a nie nejakých okrajových častí - keď je naozaj štátny 
záujem na tom, aby nejaké stavby rýchlo pokračovali. Takže, preto prosím, 
schváľme tento návrh poslanca Feráka - nesúhlasiť s udelením štatútu „významnej 
investície“. Nehovoríme o projektoch. Pretože my sme tak isto mali ...  žiadali sme, 
aby nám prišli prezentovať... Čo keď neprídu, pán poslanec Drozd? Už dvakrát 
neprišli v meste. A ak ukážu, tak to je tak, že sa nedozviete odpovede na otázky, 
ktoré tuto nám kladiete. Ďakujem pekne. 

 



18 
 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Diskusia je ukončená. Poprosím 
predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

 
p. Šurinová: No. Miestne zastupiteľstvo: po a) - vyjadruje nesúhlas s udelením štatútu 

„významnej investície“ pre projekt Spojená Bratislava spoločnosti J&T Real Estate a 
pre skupinu projektov spoločnosti HB Reavis v Bratislave v zóne Nivy, o ktorý 
žiadajú vládu Slovenskej republiky developeri HB Reavis a J&T. Po b) - žiada 
Dušana Pekára, starostu, aby v mene obyvateľov mestskej časti Ružinov rešpektoval 
vôľu miestneho zastupiteľstva vyjadrenú týmto uznesením a vykonal všetky kroky 
potrebné k jej naplneniu, vrátane - nie však výlučne, tlmočenia uvedeného postoja 
Úradu vlády Slovenskej republiky. Termín: bezodkladne. Iný návrh komisia 
nedostala. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Pán poslanec 

Guldan, nech sa páči. 
 
p. Guldan: V záujme veci žiadam, aby ste namiesto slova „zóna Nivy“, uviedli „katastrálne 

územie Nivy“. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Predkladateľ. 
 
p. Ferák: Môže byť takáto zmena. Pripúšťam túto zmenu. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Žiadna iná pripomienka nie je. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 10 poslancov, 1 bol proti, 6 sa zdržali, 1 nehlasoval. Uznesenie k 

bodu číslo 2 sme schválili. 
hlasovanie č. 6. 

           za: 10, proti: 1, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 1 
- zmätočné hlasovanie 

 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 3.  ... Takže ešte raz opakujeme hlasovanie. 

Áno, zmätočné hlasovanie. Pripravme sa znova na hlasovanie k tomu uzneseniu, čo 
bolo. Predtým ešte vyskúšame. Poprosím technika. Nie.. v pohode. Niekedy to 
nezafunguje. Pôjde to už, alebo? Áno? Dobre. Pripravme sa na hlasovanie. 
Hlasujeme. 

 
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, 1 bol proti, 6 sa zdržali, 1 nehlasoval. Uznesenie k bodu číslo 

2 sme schválili. 
hlasovanie č. 7. 

           za: 11, proti: 1, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 1 
- uzn. č. 505/XXIX/2017 

 
 
Bod č. 3 
Bezpečnostná situácia v mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2017 (ústne) 
 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k bodu číslo 3 - Bezpečnostná 

situácia v mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2017. Poprosím pána 
riaditeľa alebo zástupcu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava 2, aby 
ústne predniesol informáciu; v krátkosti. 
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p. Pažický, riaditeľ OR PZ: Vážený pán starosta, páni zástupcovia, pán prednosta, vážené 

panie poslankyne, páni poslanci, dámy a páni. Takto pred rokom som tu stál 
prvýkrát, keď som prezentoval výsledky za rok 2016 - kde som hneď povedal, že 
neboli dobré. Pretože okres Bratislava 2 mal naviac. Nastúpil som do funkcie 1. 6. 
2016,  v septembri som predkladal správu, a už vtedy som povedal, že tie výsledky 
sa posúvajú tam, kde si predstavujem. Rok 2017  - môžem povedať, že okres 
Bratislava 2 - prvé 4 mesiace dosahoval najlepšie výsledky v objasňovaní trestnej 
činnosti v rámci Bratislavského kraja. Čiže boli sme prvým okresom - z 8 okresov - 
je 5 bratislavských, Malacky, Pezinok Senec. V súčasnej dobe sa nachádzame na 3. 
mieste v objasňovaní, minulý týždeň v dňoch 21., 22 septembra som sa zúčastnil 
porady s prezidentom policajného zboru je, kde bolo konštatované zo strany vedenia 
prezídia, že okres Bratislava 2 v rámci Slovenskej republiky dosiaľ najvyšší úspech v 
boji s trestnou činnosťou,  pretože sme nedosiahli (mínus) -447 trestných činov 
oproti roku 2016 - menej bolo spáchaných trestných činov v okrese Bratislava 2. V 
súčasnej dobe je už ďalší mesiac skoro uzávierka, sa už pohybujeme okolo 513 
trestných činov menej, ako minulý rok rok. Preto som si dovolili pozvať svojich 
kolegov, riaditeľom obvodných oddelení, ktorí zodpovedajú za verejný poriadok a 
bezpečnosť mestskej časti Ružinov. Sú  to riaditelia Obvodného oddelenia Ružinov- 
Západ, Ružinov-Východ a Trnávka. Je mi cťou, že môžem byť riaditeľom takýmto 
funkcionárom, ktorí svojou prácou a prácou svojich policajtov dosiahli tieto skvelé 
výsledky. Objasnenosť sa pohybuje dneska 42-celá niečo, oproti minulému roku, 
kedy bol 37 percentná objasnenosť. Najlepší sme v Bratislavskom kraji na úseku 
násilnej trestnej činnosti. Tzn. čo sa týka vrážd, lúpeží, znásilnení dosahujeme 
najlepšie výsledky. Tam sa objasnenosť pohybuje k dnešnému dňu cez 75 %. 
Najlepší sme v objasňovaní ekonomickej trestnej činnosti v Bratislavskom kraji.  Na 
3. mieste sa pohybujeme objasňovanie majetkovej trestnej činnosti, kde máme 
rezervy na úseku krádeží motorových vozidiel, krádeží vlámaním do bytov a krádeží 
vlámaním do objektu. Tam máme určité rezervy. Kde si myslím, že by sme mohli 
byť aj lepší. Je to spôsobené tým, že všeobecne okres Bratislava 2, v rámci celej 
Slovenskej republiky, je považovaný z policajného hľadiska za najviac zaťažený. 
Čiže policajti, ktorí pracujú v tomto okrese majú najviac práce,  pretože i napriek 
tomu, že sa nám darí znižovať tá trestná činnosť, je tu stále najvyššia trestná činnosť 
v rámci Slovenskej republiky, pričom my sa počtom objasnení skutkov, čiže tam, 
kde máme páchateľov, pohybujeme  - že napr. taká Bratislava 4 má toľko trestných 
činov spáchaných, koľko my máme známych. Čiže niektoré okresy majú o 2 tretiny 
menší ... menší nápor trestnej činnosti ako my. Čím to bolo spôsobené? Ja som tu 
prezentoval, že príjmem opatrenia vo vzťahu k výkonu hliadkovej služby. Presunuli 
sme hliadky do nočnej doby, alebo do tých v období, kedy sa najviac pácha trestná 
činnosť. Všetci asi  myslíte, že sa trestná činnosť najviac pácha v čase  od 22  do 06. 
Nie.  Pácha sa od 14 do 22  - podľa našich štatistík. Najproblematickejšie dni  v 
okrese Bratislava 2 sú štvrtky a piatky.  Nie sú to víkendy, jak si ľudia myslia, ale 
tieto dni je najväčšia trestná činnosť. Pozoruhodné výsledky dosiahli sme aj  na 
úseku dopravnej nehodovosti, kedy som minule hovoril, že tu bola najviac 
dopravných nehôd, najviac pod vplyvom alkoholu a najviac usmrtených. Za prvých 
7 mesiacov je tu len 1 usmrtených človek v okrese Bratislava 2 na úseku ... dopravy. 
Sám som iniciovala začiatku roka  - a všetkým riaditeľom stredných škôl v tomto 
okrese som zaslal list - a požiadal som ich, aby ma pozývali na školy. Využilo 10 
riaditeľov,  kde som s týmito týmito študentmi preberal otázky bezpečnosti, ako sa 
nestať obeťou trestného činu; Keď sa stali obeťou trestného činu, ako postupovať; a 
tiež aby sa ...ti deti v problematickom veku 14, 15 rokov nedostali na tú druhú , 
pomyslenú, hranici, kde by boli potencionálni  naši ... návštevníci  alebo naši budúci 
"klienti", ktorí by páchali trestnú činnosť. Venujeme sa drogovej trestnej činnosti na 
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týchto školách. Tiež keď nás riaditelia  pozvú - na jednej škole sme mali - teraz 
neviem, či je to dobrý výsledok, ale na jednej škole boli odhalené drogy počas tejto 
akcie; a dokonca výsluchmi študentov za preukázalo, že chlapec je nielen 
konzumentom, ale aj dílerom. Čiže tie drogy na škole predával. Išlo o strednú školu. 
Zhodou okolností v júni som mal možnosť sa stretnúť aj s pani učiteľkami 
materských škôlok tohto okresu, ktoré boli s detičkami na Kačíne na výlete, kde som 
bol súkromne, na guláši - a keďže sa mi priznali sú "dvojkári" - tak som sa 
predstavil, že som aj ja z "dvojky" a zabezpečili sme tento... deťom tam program 
,povozili sa na policajných autách, mali si   možnosť vyskúšať nepriestrelné vesty, 
obušky, rozprávať do mikrofónu. Čiže veľký dôraz kladiem na to, aby sme s touto 
mládežou a deťmi pracovali v tomto okrese. Konkrétne čísla, ktoré si nezapamätáte, 
ale sú tu spracované, vás nebudem tým nezaťažovať. V 1. rade chcem poďakovať 
vedeniu miestneho úradu a pánovi starostovi za spoluprácu. Pretože mali sme 
neľahké obdobie, kedy sa nám tu ľudia zhromažďovali, išli protestovať bez toho, aby 
dodržiavali nejaké základné princípy - nielen právne, ale aj slušnosti, kde sme museli 
verejné zhromaždenie zakázať; i napriek tomu sa uskutočnili. Ale bol prítomný buď 
pán starosta alebo pán zástupca starostu a videli, že sme to zvládali s prehľadom, 
pretože okres Bratislava 2 je známy tým, že máme tak nastavenú poriadkovú 
jednotku, ktorá zvládne tieto vyhrotené situácie a nie je problém zasiahnuť tam, kde 
sa to vyžaduje. Ďakujem pekne za pozornosť. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte predtým, ako otvorím diskusiu,  tiež by 

som pánovi riaditeľovi chcel poďakovať za spoluprácu, naozaj, za ukážkovú 
spoluprácu s mestskou časťou. Ja by som len podotkol - bolo to v minulosti -
možnože pertraktované na ...sociálnych sieťach, ale aj v niektorých bulvárnych 
médiách  -Jamajka bar - kedy nebyť štátnych policajtov, tak tie koncerty, ktoré tam 
boli v rozpore so zákonnom, nehovorím, že neboli ohlásené - ale v rozpore so 
zákonom, tak, by vyrušovali -nie Ružinovčanov, ale Petržalčanov a obyvateľov 
Maďarskej republiky. Takže  darmo píšu bulvárne noviny o tom, ako niekto tu 
likviduje "jeden  chudák bufet na hrádzi", ale to má aj hlbšie pozadie. Takže veľmi 
pekne ďakujem vám a vašim chlapcom za to, že nám pomáhate; a vlastne pomáhate 
Ružinovčanom. Ďakujem. Otváram diskusiu. Faktickou pán poslanec Matúšek. 

 
p. Matúšek: Ďakujem. Dobre sa to počúva a gratulujem -  taktiež-  k výsledku pána 

riaditeľa aj všetkým trom riaditeľom okresných oddelení. Ja som hmatateľné ... v  
začiatku o tých výsledkoch nepotreboval vedieť nič podrobnejšie, lebo nemôžete ani 
podrobne informovať, ale teší ma, že hmatateľné bolo to, čo ste povedal o tej 
mládeži a to kvitujem. Dávam vám do povedomia jednu vec. Že tá bezpečnosť z 
hľadiska starších ľudí, večer, v zimnom období,  je tak nízka - a ja by som sa vás 
chcel spýtať: - ako štátna polícia a predovšetkým mestská polícia - ste mobilní, máte 
autá, ale nevidím pochôdzkárov; nevidím  dôvod, aby spoločne tú bezpečnosť v 
Ružinove zabezpečovali.  Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Možnože ... ešte pár otázok -ak bude a 

potom pán riaditeľ by ste odpovedali náraz. Dobre? Nasleduje s riadne prihláseným 
bodom pán poslanec Drozd. 

  
p. Drozd: Ďakujem za slovo. Tak aj ja chcem poďakovať ...  vám a  vašim pracovníkom za 

pozitívne výsledky, ktoré sú v Ružinove, preventívne opatrenia ale aj pomoc pri 
výchove mládeže. To je veľmi dôležité. Ja si pamätám, že pred rokom, keď ste tu 
boli, ako ste hovorili -  ja som sa vás pýtal na 2 veci. Nezákonné parkovanie na 
cestách , tráve , chodníkoch pri Fakultnej nemocnici v Ružinove. Dnes som vedel, že 
tu budete, tak som sa tam bol pozrieť, odfotil som si - je to v katastrofálnom stave. 



21 
 

Ten vjazd smerom na urgentný príjem, ten je ... celý ten jeden pruh je celý 
zablokovaný a nútite - teda nie vy -  ale tým, že tieto opatrenia sú tam... nie v 
každodennom riešení, tým nútite sanitky a tak isto vodičov porušovať predpisy a 
vchádzať do ....  či už na štadión alebo ... k fakultnej nemocnici v protismere. Ja si 
myslím, že toto je jediné riešenie - je- každodenné dávanie pokút a ... nejaké 
opatrenia spraviť, aby toto sa tam nedialo.  2. vec, ktorú som sa vás pýtal, tak my tu 
máme už 3 roky problém, že v Ružinovskom športovom klube, ktorý ... viedla 
riaditeľka - už som zabudol aj meno - ten bol vykradnutý.  Jednalo sa o státisíce Eur. 
My vieme, aký objem financií bol ukradnutý, vieme aj kto bol riaditeľ RŠK a vybral 
tieto peniaze, v státisícoch eurách, a tak isto vieme, kto poveril riadením RŠK túto 
riaditeľku. Nevieme, aký je výsledok vyšetrovania, nevieme prečo doteraz, po troch 
rokoch nebol podaný návrh na súd a obžaloba tejto vinníčky, ktorá tam jasne tieto ... 
tieto peniaze vyberala; a nevieme, či sa tieto peniaze vrátia mestskej časti Ružinov a 
kedy? Počujeme v správach,  že sa riešia ľudia, ktorí ukradli v obchode fľašu vína, 
alebo ukradli zemiaky na poli, alebo nejaké iné drobné veci - a tí sú riešení absolútne 
striktne, rýchlo a trestami, ktoré sú neporovnateľné s tým, keď niekto ukradne takýto 
objem peňazí.  Čiže toto sú 2 otázky ... potom... ďakujem za odpoveď. 

 
p. Pekár, starosta MČ:   Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Vojtašovič. 
 
p. Vojtašovič: Ďakujem pekne za slovo. Ja budem veľmi stručný a rýchly. A chcel by som 

odkomunikovať svoju osobnú skúsenosť komunikácii s pánom riaditeľom, keď som 
od neho potreboval usmerniť respektíve odkonzultovať niektoré požiadavky od 
občanov Prievozu. Týkali sa to väčšinou dopravných záležitosti - a musím, naozaj, 
povedať, že komunikácia bola, s pánom riaditeľom, veľmi dobrá. Odpísal mi  veľmi 
rýchlo; postúpil moje podnety príslušným obvodným oddeleniam - krajským 
dopravným... krajskému dopravnému inšpektorátu; čiže ja si len pochvaľuje 
spoluprácu s novým riaditeľom a dúfam, že to bude takto aj naďalej. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pani poslankyňa Štasselová. 
 
p. Štasselová : Ďakujem pekne. Ja  sa teším dobrým výsledkom a ... mam ale jednu otázku. 

Viem, že ten problém je dlhoročný - a ide o hluk pri  ... usporadúvaní nejakých 
festivalov alebo koncertov na Zlatých pieskoch. V auguste tohto roku, cez leto, sa 
opäť obracali na mňa občania, sťažovali sa, že pre hluk sa nedá spať. Že jednoducho 
to do 4. rána, jednoducho, ten hluk počuť. Paradoxne, zrejme pred rokmi, keď riešil 
festival Uprising, tak sa to vyriešilo. Ten keď bol, tak vtedy hluk nebol taký veľký. 
Čiže toto bola nejaká aktivita - alebo - akcia pred tým, nejaký koncert predtým; nie 
tento festival.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pán riaditeľ, odpovede.  
 
p. Pažický, riaditeľ OR PZ: Ďakujem. Čo sa týka starších ľudí , bezpečnosti, v nočnej 

dobe. Máte pravdu pán poslanec, veľmi obmedzený je tu výkonu hliadkovej služby 
na pešo. Je to z toho dôvodu, ktorý nerád používam - alebo - nerád sa zaň skrýva, ale 
je všeobecne známy - nedostatok príslušníkov Policajného zboru v Bratislavskom 
kraji. Tomuto okresu k dnešnému dňu chýba 66 policajtov. Za tých 66 policajtov 
niekto tú robotu musí spraviť. A niektoré obvodného oddelenia, ktorých riaditelia tú 
nesedia - to sú tie menšie obvodné oddelenia -  Vrakuňa, Podunajské Biskupice, 
majú problém zabezpečiť bežný výkon služby. Preto tých policajtov na pešo je 
skutočne málo. Ale čo sa týka tejto skupiny obyvateľov - prestárle osoby, alebo 
seniori,  mám veľmi aktívnu kolegyňu pani kapitánku Mgr. Pichňovú , ktorá je tzv. 
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preventistka, ktorá chodí do týchto klubov dôchodcov, kde ju pozývajú, rozpráva  s 
nimi, komunikuje s nimi  - ako sa tiež nestať obeťou trestného činu. Na tento úsek - 
tu vám tiež musím povedať, že ten, čo sme tu minulý rok spomínali  - modus 
operandi - vnuk, fingované havária -  keď vylákali -  tieto nám podarilo a máme 
obvinených ľudí, ktorí takto  ... podviedli dôchodcov v tomto okrese. Čo ...ešte viac 
by som tam mohol spraviť? - Ja -  mne keď naplnia ľudí, tak tie výsledky tu budú 
úplne inakšie. Hej? My dokážeme - alebo - chlapci, ktorí pracujú na tomto okrese, 
dokážu aj nemožné; len skutočne, niekedy už sú na hrane svojich fyzických a 
psychických síl. Pretože to nie je len to, že zabezpečujeme verejný poriadok v okrese 
Bratislava 2; my musíme vypomáhať v okrese Bratislava 3 pri všetkých futbalových 
zápasoch, v okrese Bratislava 1  pri všetkých verejných zhromaždeniach, štrajkoch, 
kultúrnych, športových podujatiach. Čiže títo policajti tohto okresu slúžia aj v týchto 
iných okresoch, pretože sme jeden kraj, jedno krajské riaditeľstvo a ide nám o to, 
aby celá Bratislava bola spokojná, aby sa tu ľudia cítili dobre. Preto aj z tejto porady 
ešte prezídium vyzdvihlo, že tak, ako sa zabezpečujú bezpečnostné opatrenia v 
Bratislave, sme vzorom pre celé Slovensko; ako dokáže Bratislava zabezpečiť tieto 
podujatia. Pán Drozd ... pán poslanec Drozd -  nezákonné parkovanie, nemocnica. 
Sčasti som odpovedal pred týmto... v čom to môže byť. V nedostatku policajtov, kde 
nemôžem dovoliť, aby dennodenne boli policajti pri nemocnici. Po ďalšie sa  jedná o 
statickú dopravu, ktorá viac-menej by spadala do kompetencie mestskej polície. Ale 
samozrejme, ja nedisponujem dopravnou políciou; máme krajský  dopravný 
inšpektorát, takže budem tieto vaše slová adresovať riaditeľovi krajského 
dopravného inšpektorátu, aby tam posielal hliadky výkonnej služby. Ten vykradnutý 
športový klub - spomínate, že  to že asi 3 roky vyšetrujeme - takže sa to stalo asi 
pred mojím príchodom. Prečo neviete výsledky ... vy výsledky ani nebudete vedieť .. 
.vy, pretože ak nie ste účastníkom konania... A výsledok sa dozvie len ten, kto 
podával trestné oznámenie - čiže asi miestny úrad.  Ja o tom prípade neviem; 
nebudem tajiť; neviem o tom prípade. Takže dám si ho predložiť zajtra, oboznámiť 
sa sním , v čom je problém - ak teda hovoríte, že vyšetrovanie stále ešte trvá. 
Spomínali ste, že niektoré prípady sú riešené rýchlo - áno - keď je páchateľ zadržaný 
na mieste činu, sú tam dôkazy,  robí sa to v superrýchlom - v skrátenom vyšetrovaní; 
tzv. § 204 Trestného  poriadku a páchateľ je do  48 hodín odsúdený.  V tomto...  sa 
môže robiť len u prečinov, čiže  kde je hranica do piatich rokov;  Pravdepodobne tu 
ide o zločin, takže sa to nedá robiť v superrýchlom -a je nariadené normálne klasické 
vyšetrovanie. Neviem, či mimo - či  vy ste mi spomínali ...aj bicykle ukradnuté 
minulý rok  (?) ...  

 
p. Pekár, starosta MČ: Áno ...aj motorovú pílu  
 
p. Pažický, riaditeľ OR PZ: ... A že máme kamery a nedokážeme. Takže - máme kamery - 

a  dokážeme. Najmä  - Ružinov-Západ, pán riaditeľ so svojimi chlapcami , ktorých 
vyčlenil a sondujú na tých kamerových záznamoch, stotožňujú osoby; najmenej 9 
pivníc  a bicyklov bolo objasnených v poslednom období. Taktiež pred nákupnými 
strediskami ukradnuté bicykle - boli obvinení páchatelia týchto trestných činov. 
Veľmi nám pomáhajú tie kamery. A preto treba aj investorov, ktorí tú chcú niečo 
robiť, zaviazať, aby zabezpečili okolo svojich objektov namontovanie kamerového 
systému, ktorý nám veľmi pomôže v objasňovaní trestnej činnosti. Za poďakovania 
ďakujem. Budeme sa snažiť naďalej. A  - čo sa týka hluku na Zlatých pieskoch, 
policajný zbor to nevie nijak ovplyvniť. Niekto si oznámi, že chce akciu, niekto tú 
akciu  povolí. A keď je povolená, policajný zbor tam len zabezpečuje to, aby nedošlo 
k páchaniu trestnej činnosti. Proste, keď sú tie koncerty povolené, tak policajný zbor 
- tam je presne napísané odkedy - dokedy je povolená vonkajšia reprodukovaná 
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hudba. My to musíme akceptovať to rozhodnutie. O tom, že sa občania sťažujú -  my 
vždy len odkážeme, že akcia je povolená a my s tým nič nespravíme.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem vám pekne za odpovede. Faktickými pán poslanec Drozd 

a potom pani poslankyňa Štasselová. 
 
 p. Drozd: Ďakujem za odpovede. Áno, tie kamery sú naozaj dobrou pomôckou. Sú 

dôležité. A ony sa, ten kamerový systém sa stále rozširuje; len problém bol v tom, že 
máte páchateľa zachyteného na kamere a neviete ho stotožniť s menom - 
priezviskom. Čiže, pre  vás je kvázi neznámy.  Tam ide o to, aby sa budovala 
databáza týchto zlodejov, ktorú ... ktorých prichytíte, a ktorí - aj keď si odpykajú 
trest, môžu byť... môžu byť znova páchateľmi. Ide o to, že tie tváre by sa mali dať 
stotožniť s menom a priezviskom, keď už sú na tej kamere - a je evidentné, že... že 
nesú bicykel ukradnutý ... že neni ... Čiže tam neni problém... kamera, tam bol 
problém v tom, že sa tá tvár, ten človek nestotožnil s menom a priezviskom .  
Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Štasselová s faktickou. 
 
p. Štasselová: Ja sa len chcem opýtať, že existuje nejaké - určite- miestne nariadenie, 

uznesenie, o nerušení nočného kľudu.   
 
p. Pekár, starosta MČ: To je otázka na mňa. Možnože, keď prednesie správu veliteľ 

mestskej polície, tak v krátkosti povieme povieme o tých ohlásených, a 
neohlásených akciách aj o tom, kto rušil nočný kľud. 

 
p. Štasselová: Ďakujem. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Takže nie sú žiadne otázky . Končím diskusiu. Ešte raz 

ďakujem riaditeľovi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, teda  
pánovi plk. Mgr. Jánovi Pažickému za spoluprácu aj za to, že dnes prišiel a 
predniesol materiál o bezpečnostnej situácie v Ružinove. Veľmi pekne ďakujeme. 

 
p. Pažický, riaditeľ OR PZ: Ďakujem pekne, príjemný deň. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh 

uznesenia k tomuto bodu.  
 
p. Šurinová: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu o bezpečnostnej 

situácii v mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2017.  
 
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 2 nehlasovali. 

Uznesenie k bodu číslo 3 sme schválili. 
hlasovanie č. 8. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 
- uzn. č. 506/XXIX/2017 

 
 
 Prejdeme k bodu číslo 4 
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Bod č. 4 
Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava-Ružinov v MČ 

Bratislava-Ružinov za I. polrok 2017 (ústne) 
 
p. Pekár, starosta MČ: Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice Mestskej 

polície Bratislava-Ružinov v mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2017. 
Poprosím veliteľa... alebo hlavného komisára, doktora Tuleju, veriteľa okrskovej 
stanice Mestskej polície Bratislava-Ružinov, aby predniesol materiál. 

 
p. Tuleja, veliteľ OS MP: Ďakujem pekne, pán starosta. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci, milí hostia. Správa o výsledkoch práce a činnosti okrskovej stanice 
Mestskej polície Bratislava-Ružinov za 1. polrok bola aj minule. Tak, ako kolega zo 
štátnej polície, Janko Pažický spomínal - nebudem spomínať nejakú štatistiku. 
Riešenie problémov je každodenný problém náš, ale snažíme sa s tým nejak 
popasovať. Počet policajtov okrskovej stanice sa nezmenil; je stále 41 + 1 občiansky 
zamestnanec, zdravotne postihnutý; z toho 32 policajtov v priamom výkone služby. 
Tak, ako sme ... v septembri – tuším ... nie- začiatkom roku - v apríli alebo v marci, 
keď sme mali zastupiteľstvo - teda vy ste mali zastupiteľstvo, ste žiadali zvýšiť počet 
okrskárov ; to sa podarilo dvoch častiach - a to je  Ostredky a ... Trávniky. Na Pošni 
ešte  nám ešte ... ostáva to visieť. Nejaké zmeny, personálne, boli. Lebo pán Gál z 
Trnávky odišiel do Pezinku slúžiť; tak miesto neho sme nahradili iným kolegom. 
Ale, v podstate, ten polrok ťaháme s piatimi okrskármi. Slovíčko okrskár - chcel by 
som vám - nie vysvetliť,  tak, jak niektorí by ste si želali, že okrskári aby šľapali 
chodníky..., aby ich bolo vidieť. No, keby som mal personálne 80 ľudí, tak tých 
okrskárov pošlem aj samostatne, na pešo; ale nevychádza to. Ako - môžete sa na 
mňa hnevať, zabezpečujeme tie úlohy, ktoré máme, ktoré nám ukladá - či už 
magistrát, alebo jednotlivé mestské časti. A zabezpečovali sme - aj v 1. polroku Staré 
Mesto. Staré Mesto je najľudnatejšie, alebo - by som povedal - turisticky, takže 
všetky sily a prostriedky išli tam. Najviac zhromaždení je tam, najviac ... všetkého. 
Je pravda, áno, my máme letisko, autobusová stanice, ešte aj sčasti – keď počítam 
Vrakúňu - železničná stanica, obchodné centrá najväčšie na Slovensku. Snažíme sa  
... nie stále je možné, uspokojiť tých občanov, nakoľko chlapci - musím zaklopať, 
zatiaľ nie sú na PN-ke; mám len dvoch dlhodobo na péenke, ale to sú... jeden je po 
operácii a druhy je s krížami alebo s chrbtom; takže môžem si ešte gratulovať. Len 
pre informáciu jeden údaj:  V roku 2016 bolo všetkých 6.123 skutkov a v roku 2017 
je to 6232. Čiže je to o 109 skutkov viac. Ostatné vás nebudem ani zaťažovať. Tak, 
jak som spomínal-  zimný štadión - aj keď nepatrí do nášho okrsku, ale ten chodník 
pod zimným štadiónom je náš. Jégeho alej a Palkovičová – a tí, ktorí tam blízko 
bývate zimného štadiónu, neustále riešime tu statickú dopravu. Tá je - ako ste 
spomínali- Ružinovská nemocnica; teraz nechcem hneď odpovedať na ten dotaz, na 
Janka Pažického, ale riešime to. Nedovolím si teraz povedať - každý deň, ale dosť 
často; lebo ten vjazd pre sanitky máme na kamere. Je to monitorované a teraz sa nám 
objavuje problém  - alebo nie, že objavuje, ale je problém - zimný štadión a tá nová 
budova, ten skleník, jak sa ide ku Bajkalskej, tak tam si zvykli parkovať na trávnatej 
ploche, v blate, krížom-krážom. Ja hovorím - aj to by bolo riešiteľné osadením 
veľkých kameňov, tak, jak sme vyriešili problém - tí, ktorí poznáte Zlaté piesky, tak 
v tej „slze“-  my tomu tak nadávame – „slza“ - tam parkovali autá. Riaditeľ STARZ-
u - som mu doporučil, vzal si to za svoje, dal tam kamene; tie kamene ťažko niekto 
vám odtlačí. A znepríjemniť im tak státie. Lenže - tu je ten problém, koho sú to 
pozemky. Tam je ešte... nevyrovnané.. Ohľadom zimného štadiónu, ale, čo sa týka 
Ružinovskej ... celej ulice, to je dennodenný problém. Lebo tí, ktorí prídu do 
nemocnice, nemajú záujem zaplatiť si parkovné na parkovisku. Zaparkujú tam, kde 
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im to vyhovuje. To poznáte aj všetci tí, ktorí ste motoristi; a sanitkári nám volajú, my 
to vidíme niekedy, keď máme voľnú hriadku, že nie je na ozname, alebo nestrážime 
Pentagón, tak sú tam. Toľko z mojej strany. Samozrejme, záverom mi dovoľte, tak, 
jak môj predchodca, poďakovať aj vám - nie ste to vy, všetci poslanci, ale väčšina, 
ktorí ma oslovujete. Ďakujem za spoluprácu pánovi starostovi, celému vedeniu 
mestskej časti a dovoľte mi vás poprosiť a požiadať, keby sa našli priestory, bol by 
som veľmi rád. Nehovorím, že tieto priestory sú nevyhovujúce; kto by ste mali 
záujem, ste u mňa vítaní, ale už sú zastaralé. A keby prišlo k tomu, že sa rozširujeme, 
nemám to už ... kde upratať. Takže touto cestou som vás chcel požiadať. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za prednesený správu. Tak isto ešte pred 

otvorením diskusie chcem poďakovať pánovi komisárovi, doktorovi Tulejovi, za 
spoluprácu. Naozaj, vychádza v ústrety; každý podnet, ktorý je - či už z vašej strany, 
z mojej strany, od zamestnancov, tak sa snažia riešiť. Žiaľ - ja som aj dosť kritický, 
keď hlavné mesto nám v Ružinove - to nie je len Ružinov, ale aj Vrakuňa, 
Podunajské Biskupice - v sezóne berie v úvodzovkách „berie mestských policajtov“, 
tak potom chýbajú v Ružinove, vo Vrakuni alebo v Podunajských Biskupiciach. S 
týmto možnože spoločne na meste treba niečo urobiť. Treba posilniť políciu, 
mestskú políciu, personálne; dostali nové autá, vyskúšajú elektromobily a nemôžu 
byť všade a naozaj tie pešie hliadky sa dobre vidia, hliadky na bicykloch tak isto, ale 
ak ste si všimli, tak nám zmizli pešie hliadky ráno, pri základných školách. Toto 
spolu s pánom veliteľom diskutujeme, aby sa to vrátilo naspäť aspoň ... v tých 
exponovaných... na tých exponovaných priechodoch pre peších, kde ráno chodia deti 
do školy. A čo hovorila pani poslankyňa Štasselová, ohľadom Zlatých pieskov 
a koncertov, neboli to tie veľké koncerty, nebol ten hluk, ale je to nájomca, ktorý 
dostal nájomnú zmluvu z hlavného mesta. A počul som, že pán primátor už nemá 
záujem pokračovať v tejto nájomnej zmluve;  keď bude ten materiál na stole, ja by 
som potom na mestských poslancov apeloval, aby nepredĺžili túto nájomnú zmluvu. 
Lebo ten je dosť problematický. Má ohlásené tie akcie, my ich nemôžeme zakázať, 
musí mať zákonný dôvod. Ten sa veľmi ťažko hľadá. My tak maximálny, keď sú 
veľké koncerty tak zakážeme alkohol ... predaj alkoholu v lokalite Zlatých pieskov, 
chodíme kontrolovať tie bezpečnostné záležitosti, na ktorých sa dohodneme pred 
koncertom, či sú splnené. Ti veľkí organizátori spolupracujú s mestskou políciou 
s mestskou časťou aj so štátnou políciou, ale takýto menší len ohlásia podujatie a 
potom máme sťažnosti na hluk, na podnapitých ľudí a na obťažovanie nočného 
kľudu. Otváram diskusiu. Faktickou pán poslanec Matúšek. 

 
p. Matúšek: Ďakujem. Prepáčte, že sa faktickou prihlasujem, ale veliteľovi mestskej polície 

pánovi Tulejovi, v mene občanov Starého Ružinova, chcem poďakovať za veľmi 
účinný zákrok so psovodmi, profesionálny, mestskej polície proti neporiadku, 
znečisťovaniu verejného parku a dá sa povedať vnútroblokov a detských ihrísk. To si 
vedia oceniť veľmi. A potom už nereptajú toľko, že jazdíte iba na autách a dávate iba 
papuče. Takže toto je to pozitívum na vašu stranu. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Štasselová. 
 
p. Štasselová: Ďakujem. Ja sa chcem opýtať, že rušenie nočného kľudu - alebo teda tie 

povolenia sú potom povolenia až do rána? 
 
p. Pekár, starosta MČ: To nie je povolenie. To je ohlásenie. Tí organizátori zo zákona 

musia dodržiavať nočný kľud, ale nikto nám ho neodmeria - tú intenzitu hluku. My 
sme preventívne požadovali - lebo jediný, ktorý má oprávnenie na meranie intenzity 
hluku je Úrad verejného zdravotníctva; - My sme ich písomne žiadali, aby nám 
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zabezpečili meranie hluku keď sú koncerty. Vždy dostaneme odpoveď, že nemajú 
ľudí a tento hluk nám nikto neodmeria.  A keď my nemáme certifikovaný výsledok 
merania hluku, tak nemáme dôkaz, že ... bola prekročená povolená intenzita hladiny 
hluku. Žiaľ, toto využívajú  -väčšina organizátorov; preto hovorím -  tieto... 
organizátori veľkých koncertov už majú elektroniku takú kvalitnú, že ten zvuk ... aj 
natočia reproduktory, že ten zvuk síce niekedy počuť, ale nie je taký intenzívny, ako 
... táto lacnejšia hudobná produkcia. ... Aj keby mala, tak to neslúži ako dôkaz na to, 
že bol prekročený. Oni nemajú kompetenciu merať hladinu hluku. 

 
p. Tuleja, veliteľ OS MP : My nie sme oprávnení na meranie...  
 
p. Pekár, starosta MČ:  Ani polícia, ani mestská časť, len Úrad verejného zdravotníctva.  
 
p. Tuleja, veliteľ OS MP: Treba dať návrh nového zákona... 
 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pani poslankyňa Barancová. 
 
p. Barancová: Ďakujem pekne pán starosta. Ja by som len reagovala na to, čo hovoríš. Že - 

áno vieme o tom, že je problém, čo sa týka merania hluku. Ale chcela by som sa 
spýtať - toto snáď vieme odmerať - odkedy dokedy môžu byť takéto aktivity 
povolené. Jedná sa o to, že určite si získal tú informáciu, ktorá bola na Zlatých 
pieskoch, kde sa to konalo do piatej ráno. Bol mimoriadny hluk, ktorý zasahoval aj 
do Prievozu. Sme sa na to hneď pýtali. Ja som osobne sa pýtala aj na magistráte 
a dali mi odporúčanie, že sa mám pýtať na mestskej časti Ružinov. Tak by som ťa 
chcela poprosiť o informáciu. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ešte raz. To nepovoľujeme na určité hodiny. Organizátor po 

dvadsiatej druhej musí rešpektovať nočný kľud; a to je ... nechcem spomínať tú 
spoločnosť, ktorá má prenajatý priestor na Zlatých pieskoch; ja som počul - dúfam, 
že je to pravda, že primátor už nedá materiál, kde predĺži nájom tomuto nájomcovi, 
ktorý ruší nočný kľud. Čiže nám príde ohláška, že od 20-tej do 6-tej do rána je 
podujatie. Keď je konfliktné, tak nás... teda dohodneme sa so zástupcami štátnej a 
mestskej polície, že tohto organizátora si zavoláme na poradu a poučíme ho - 
o zákone, o dodržiavaní zákonných limitov. To je - pri kultúrnom podujatí nemôže 
predávať tvrdý alkohol; v dnešnej situácii  musia byť, ak sú to veľké koncerty - a to 
ste si mohli všimnúť aj na Hodových slávnostiach, musia byť určité bezpečnostné 
prvky - na vjazdoch do areálu, aby neprišlo k nejakému útoku. Aj vďaka polícii, 
ktorá sa tam pohybovala, či už v civile alebo v uniformách; tak je to prísnejšie 
monitorovanie. Ale tento hluk - okrem Úradu verejného zdravotníctva, nemá kto 
namerať. Preto aj koncerty počas Ružinovských hodových slávností sú do dvadsiatej 
prvej, maximálne 21:30 a končíme s koncertmi. Teda... po 22-hej je už nočný kľud. 
Faktickou pán poslanec Patoprstý. 

 
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja naozaj iba s faktickou, na margo toho 

merania hluku. Mám skúsenosti z inej mestskej časti a viem, že tam veľmi dobre 
funguje -aj v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a mestskou 
políciou; čiže možno tak dávam na zváženie aj pre mestskú časť aj pre políciu, že 
naozaj sa treba na nich obrátiť a viem, že ústretovo fungujú a aj sú výsledky a 
podarilo sa. Nebolo to takéto, že veľké akcie, ale niektoré podniky, ktoré pravidelne 
rušili nočný kľud, tak týmto sa dokázali eliminovať potom. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Skúšali sme to. Budeme sa pokúšať o .. nejaký kontakt na 

regionálny úrad.  Faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 
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p. Šimončičová: Ďakujem pekne pán starosta. Tak nedovoľte po desiatej hodine na 

verejných priestranstvách používať hlasnú hudbu!  To je jedna vec... 
 
p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa...  
 
p. Šimončičová : Prepáčte ...ale vy sa ...  
 
p. Pekár, starosta MČ: Nie... Prepáčte, že som zalamoval rukami. Ale my to 

nepovoľujeme. To je zo zákona ... on nám ohlási .... 
 
p. Šimončičová: Ale pán starosta... nie je možné... no jedine na vás sa môžeme obracať 

v Ružinove, aby ste sa nás zastali občanov - a keď nás otravujú nejakou hudbou , tak 
chcete povedať, že ste bezmocný? Lebo nejakí regionálni zdravotníci – im sa nechce 
ísť do práce?! Oni nemerajú ani smrad, ktorý vypúšťa Slovnaft, oni nemerajú ani 
hluk, lebo nemajú pracovníkov?! Tak -ako starosta sa obráťte na šéfa –na šéfa 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - nielen Bratislavy, že nech to láskavo 
zabezpečí, nech to zmerajú! Lebo nemáme takto v rukách nič. Všetci vieme, že sú 
hluční, ale nemáme ... Lebo im sa nechce do práce?!  No nehnevajte sa. No 
...nedovoľte to .. potom, po desiatej! 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa, nepočúvali ste ma.  My nepovoľujeme. My sme 

len zberači ohlášky. Oznámenia. A neviem, ako sledujete médiá, neviem, či to bolo 
aj v tlačenej forme -teraz tu hovoríme o tom, že čo starosta môže nemôže. 
Spomínaná Jamajka bar - tam, keďže sme našli dôvody a pretože tam neboli 
usporiadatelia, nakoniec...  dokonca ani nemali skolaudovanú tú ... ten bufet - ako to 
oni nazývajú, tak sme im dali pokutu. Pretože nerešpektovali nič. Hromy, blesky na 
starostu, ako likviduje jeden bufetík! Tak – tu treba sa tiež sa do tejto diskusie 
zapojiť ...  alebo ohradiť, že to nie je taký rozmar starostu, že - niekde dá pokutu 
vysokú, niekde primeranú alebo neprimeranú. Ale - tá pokuta nebola zaplatená. My 
sa teraz tiež s nimi naťahujeme. Ale ešte raz hovorím- My nevydávame povolenie na 
akcie. Tých akcií je neuveriteľne veľa; v lete ...v sezóne je ich ešte viac. Ale nám 
príde ohláška na celý rok, že v sobotu, v nedeľu - budú mať akcie od šestnástej do 
šiestej do rána. A to je všetko. Ale tak, ako povedal pán Patoprstý - my sme písali na 
Úrad verejného zdravotníctva. Takže budeme sa domáhať. Najlepšie by bolo keby v 
Národnej rade schválili - alebo zmenili zákon, aby mala kompetenciu samospráva, 
alebo mestskí policajti merať intenzitu hluku. Prídu, namerajú, ukážu certifikát 
a povedia: - „prekročili ste... končite, ukončite podujatie...  ohlásené podujatie.“  
Toto by si už organizátori dávali väčší pozor. A čo, že - oni nerešpektujú ani len 
hluk, ani len predaj alkoholu. To sa stalo  v tom  spomínanom bufete. Ale to je 
konkrétny prípad. To si môžeme povedať aj mimo zastupiteľstva, ako ďalej. Lebo tie 
sťažnosti, naozaj, v Prievoze boli veľké; vieme o tejto ... o producentovi toho hluku. 
Takže ten sa dá cez mestské zastupiteľstvo, keď mu skončí nájomná zmluva, ukončiť 
nájomný vzťah.  A bude... Faktická pani poslankyňa Štasselová. 

 
p. Štasselová: Mne sa zdá že ... nie že zdá, - stopercentne viem, že v Starom meste - jeden 

jediný človek, ktorý býva vedľa Starej tržnice si meria výšku hluku a na základe toho 
Stará tržnica musela skončiť prevádzkovanie koncertov po dvadsiatej druhej hodine. 
Čiže - odmeranie jedného človeka má dopad na to, že to tam už nemôžu robiť.  

 
p. Pekár, starosta MČ: On sa sťažoval. .. . S faktickou pán poslanec Guldan. 
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p. Guldan: Je to súdny znalec. Túto problematiku  - inak to nemôžu brať v potaz. My sme 
tu mali také záväzné nariadenie, ktoré nám zrušili, práve pre takúto možnosť, že sme 
nedokázali riešiť - a neboli sme kompetentní – mestská časť riešiť a namerať hladinu 
hluku. 

 
p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pani poslankyňa Barancová. 
 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja si len odcitujem zo svojho mailu, ktorý som 

dostala z magistrátu; len časť. „Týmto si vám dovoľujeme požiadať, keďže 
spomínaný objekt spadá pod katastrálne územie Ružinov, obrátiť sa na mestskú časť 
Ružinou so žiadosťou o informáciu, kto organizoval a kde sa konalo vami uvedené 
hudobné podujatie. Organizátor akéhokoľvek hudobného podujatia je zaviazaný 
ohlasovacou povinnosťou podujatí v príslušnej mestskej časti, z čoho vyplýva, že 
pokiaľ mestská časť Ružinov prijala ohlásenie podujatia, súhlasila s jeho 
organizovaním a určila podmienky, za akým ho je možné realizovať. Mala by vám 
poskytnúť stanovisko, ktoré ste žiadali od hlavného mesta.“ Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Organizátor Wakelake, nájomca ... teda Wakelake, majetok hlavné 

mesto, oznamovacia povinnosť bola splnená, meranie hluku Úrad verejného 
zdravotníctva neurobil. Čiže toto tá informácia, ktorú mohlo aj mesto podať. 
Faktickou ... teda - riadnou prihlásenou pán poslanec Drozd. 

 
p. Drozd: Ďakujem. Konečne sa dostávam na slovo. Ale toto je otázka na predsedajúceho. 

Každý bod začíname faktickými, a diskusiou starostu. Veď vy porušujete vedenie 
schôdze! Vy nemáte čo diskutovať a umožňovať faktické poznámky...  Ale - 
nechajme to tak. Chcel som aj ja poďakovať  predstaviteľom mestskej polície za ich 
prácu; lebo aj ja som ich videl pri zimnom štadióne, ako dávajú papuče. 
Samozrejme,  majú ich nedostatok. Prídu, dajú 7, možno 8, 10 papúč, ale tých áut je 
tam - dnes som ich napočítal asi 50 ,60.  Ja presne chápem. Čiže... čiže ja od vás 
očakávam, návrh nejakého iného opatrenia, ako je napríklad vo Viedni, že proste... aj 
v spolupráci, aj s občanmi, ktorí majú nejaké poverenie, fotoaparát, a možnosť dávať 
pokuty za ... oznámenie o porušení priestupku. A potom samospráva vymáha pokutu. 
Ja si myslím, že takéto nejaké opatrenie by malo vzísť aj od vás, ako riešiť tú 
situáciu  - naozaj - s nedostatkom, povedzme papúč, odťahovania vozidiel atď. atď. 
Lebo tí ľudia sú naozaj potom frustrovaní. Oni vidia, že ... že raz za čas tam príde k 
zákroku,  aj to na odvolanie, na nahlásenie - povedzme -priestupkov, ale mestskí 
policajti odídu, ostatní  v parku ďalej a ďalší pribúdajú. Keď to ľudia vidia, 
samozrejme že sú frustrovaní, tak ako tuná pani poslankyňa Katarína Šimončičová; 
chápem jej frustráciu , že - potom, čo vlastne chceme? Lebo... lebo  .. samospráva 
nemôže... merať hluk - a nerobí potom nič... atď. atď.  ... No - tak -nahnevaná .. Tak 
.. ľudia sú aj frustrovaní aj nahnevaní ... nespokojní. A nerobí to dobrú náladu v 
Ružinove. Čiže - prejdime k riešeniu . Očakávame nejaké návrhy aj z mestskej 
polície, ako to  riešiť. Lebo napríklad na mestskom zastupiteľstve v štvrtok, sa mi 
zdá, máme znova návrh na parkovaciu politiku. A ja si myslím, že v takomto štádiu - 
či už v štádiu financovania a personálneho obsadenia mestskej polície, nevytvorení 
možnosti záchytných parkovísk a ... v podstate riešenia mestskej hromadnej dopravy, 
prijímať parkovaciu politikou, len aby bola na papieri a mať takéto dôsledky, je 
nemysliteľné. Spravme najskôr    opatrenia a potom môžeme sa pustiť do parkovacej 
politiky. Ale ináč- ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Bajer. 
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p. Bajer: Ďakujem veľmi pekne. No, prijímať opatrenia tzn. že teda sa aj ... budú trpieť 
hlavne tí ľudia, ktorí tam bývajú. Ako príklad uvediem Komárnickú ulicu. Pán 
náčelník, chcem sa opýtať na ňu. Komárnická - bytový dom 10-16, zdá sa mi už až 
choré, keď desiatky rokov tam stojí ten dom, dobre vieme, že proste tí ľudia nemajú 
kde parkovať a teraz nejaký novodobý trend je bonzovať a udávať, lebo to je trend 
teraz - bonzovať a udávať ... No áno ... len ... budú trpieť tí bežní ľudia tam ...  No, ja 
neviem, že či vám je po vôli - proste, keď každé ráno vstanete a budete mať na aute 
papuču. Desiatky rokov tam bývate, parkujte tam, nemáte to...  lebo není tam 
parkovacia politika, dovolíme tu stavať, rozvíjať mesto; nie je schválená parkovacia 
politika, nemá sa ... ten človek nemá kde parkovať a má tam ... papuču, alebo tam 
teraz dostávajú najnovšie , už keď nie je dostatok papúč, dostáva každý ten lístoček 
na nejaké správne konanie, predvolanie, nejaké pokarhanie. A to sa chcem opýtať, 
pán náčelník, že dokedy sa toto mieni praktizovať? Lebo tí ľudia mi už telefonujú, 
ukazujú...  naozaj, ja tam bývame , je to zúfalé,  aj to smutné. A trestať tých ľudí len 
vďaka tomu, že tam niekto zatelefonuje, lebo sa ostatným nepáči, resp. je  to nejaký 
... proste  ...ja neviem -  labilný človek?  Ináč to nemôžem nazvať -  ktorý to tam 
neustále hlási. Prídete tam, ale tých ľudí vytrestáte.  A tí ľudia za to naozaj nemôžu, 
lebo tí ľudia nemajú kde parkovať; keď nie je schválená parkovacia politika. To je 
trend mesta. A teraz - čo s tým mienite robiť?  Toto sa vás chcem opýtať. Či budete 
pokračovať ďalej v tomto trende?  

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Drozd.  
 
p. Drozd: Ja by som zareagoval na záver, na kolegu Bajera.  Vy si myslíte, naozaj, že 

schválením  tejto parkovacej politiky sa vytvoria ďalšie parkovacie miesta? 
Nevytvoria sa. Nevytvoria sa, ešte dokonca ich bude menej. Lebo sa vyznačia a 
nebude sa môcť parkovať tam, kde sa teraz parkuje.   

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Alscher.  
 
p. Alscher: Mne nedá zareagovať - tak isto na teba,  s tým, že - prosím vás, už sa fakt 

zobuďme z toho ideálu, že parkovacia politika toto vyrieši.  A 2. vec  - my žijeme v 
meste, v Bratislave, kde neviem o tom, že by bolo ústavou alebo niečím garantované, 
že máte nárok na parkovanie pred svojím domom. Je úplne bežné, tak som to urobila 
aj ja, keď som si kupoval byt, že som si musel kúpiť  3 garážové  státia a kupuje si 
ich väčšina Bratislavčanov dneska; že proste nejaká garancia toho, že môžete 
zaparkovať rovno pred domom, proste nie je. Bohužiaľ, je situáciách aká je, že 
blokujeme akúkoľvek výstavbu,  no tak potom sa nedivme, že nemáme ani kde 
parkovať; keby sme začali koncepčne riešiť to, že teda budeme blokovať výstavbu 
bytových domov, ale zameriame sa na výstavbu garážových domov, tak by sme 
možno o päť rokov mali aj kde parkovať a ponúknuť tým ľuďom nejakú alternatívu.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Patoprstý.  
 
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja nadviažem tiež na kolegov a poďakujem 

pánovi veliteľovi. Na Ostredkoch, aj vďaka mestskej polícii sa podarilo vyriešiť 
problém s neprispôsobivých občanmi, asociálmi, ktorí sa však z Ostredkov  
momentálne presunuli pred Martinský cintorín. Čiže  by chcel poprosiť,  keby sa 
dalo preventívne aj tam občas zbehnúť. VPS-ka tam chodí takmer každý deň a snaží 
sa to nejako čistiť. Ale ... je to taký ... neľahký boj, pretože oni ich nemôžu ozbíjať o 
tie ich deky;  musia si ... musí sa vždy vystihnúť taká doba, že kedy tam nie sú, aby 
sa to mohlo vypratať. Čiže možno či by sa nedalo aj v súčinnosti s mestskou políciou 
to nejako zabezpečiť. Že mestská polícia by ich niekde ... aspoň odpratala... nabok, 
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ich legitimovať,   a medzi tým by to VPS-ka odniesla, alebo niečo podobné. Pretože 
tento stav je taký, že - vlastne žiadny. Že , mestská polícia tvrdí, že nemôže ich 
legitimovať, alebo nechce sa im, alebo nejde jej to - a tým pádom VPS-ka to nemôže 
odpratať.  A 2. vec, na margo toho parkovania. Ja rozumiem aj tomu, čo hovoril 
Slavo Drozd,a prikláňam sa k tomu, samozrejme, tiež nie som zástanca nejakého 
bonzovania, alebo takýchto eštébackých maniérov; to sa mi určite nepáči, aby sme si 
teraz fotili a hlásili, ale treba to riešiť asi takýmto štýlom, že - to, čo myslel Slavo, to 
je v okolí zimného štadióna a okolie novej budovy Rosum, kde sa sťažujú ľudia, že 
sa tam parkuje pravidelne na trávniku. A odpoveď mestskej polície je  taká, že nemá 
kapacity. Vieme, že nemáte kapacity, je to pre vás nadľudská úloha zvládať tri 
obvody v Bratislave dvojke, plus ešte pomáhať v jednotke atd. pri športových 
podujatiach. Ale možno urobiť nejakú koncepciu, že keď vám človek zavolá, teraz si 
vymyslím - dnes je utorok, keď vám človek v utorok zavolá, že tam je nelegálne 
parkovanie a v utorok nemáte kapacity, tak v stredu tam poslať hliadku a dať papuču 
niekomu, kto tam parkuje, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou sú to tí istí čo tam 
parkujú pravidelne. A to ani nie sú Ružinovčania, to sú tí, čo tam chodia pracovať do 
tej budovy. A zase naopak, trošku byť benevolentnejší, pri tom, ako hovoril Rado, na 
Komárnickej,  alebo  na týchto uliciach, kde myslím, niekedy sa trošku  - že 
zbytočne sa to šikanuje. Ja rozumiem tomu, že... že vy musít0 - keď tomu 
operačnému to je nahlásené, ale nejako možno využiť taký zlatý stred, že  menej 
sídliská a viac pri tých ... nejakých... industriálnych alebo v komerčných zónach, kde 
to nie sú Ružinovčania,  a kde tí ľudia naozaj úmyselne sa postavia na trávu a je im 
to úplne jedno. Ďakujem. 

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

Poprosím odpovede pána veliteľa.  
 
p. Tuleja, náčelník MP:  Ďakujem pekne, pán starosta.  
 
p. Pekár, starosta MČ: Neboli žiadne otázky? 
 
p. Tuleja, náčelník MP:  Boli. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči.  
 
p. Tuleja, náčelník MP:  Na niektoré by som reagoval - aj keď neboli otázky. Pani 

Štasselová...  pani poslankyňa Štasselová - rušenie nočného kľudu. Nočné ... alebo 
prevádzky, ktoré sú v bytových domoch - Bokovka, Miletičova - je to diskutabilné. 
A máme zviazané ruky. On vás nemusí pustiť, ten majiteľ, do toho objektu. Alebo 
povie, že má tam súkromnú spoločnosť, alebo svojich rodinných príslušníkov. Ja 
som neschvaľoval otváracie hodiny.  Bokovka - sťažujú sa obyvatelia už niekoľko 
rokov - čo mi zástupca hovoril; a ... neviem, ako sa im tam býva. Hej? Možno toho 
prevádzkara, alebo ... toho vedúceho ...  lebo oni tam mali potraviny - to len ako 
príklad som Bokovku uviedol. Je strašne veľa podnikov-  herní a podobne  -v 
bytovom dome, po 22. by nemali mať. Ale niekto im to odsúhlasil... alebo - ... 
neviem. Ohlasovacia povinnosť,  čo hovoril pán starosta , Zlaté piesky tohto roku  - 
také väčšie podujatia boli tam ... tuším 3 alebo 4.  Na troch som sa zúčastnil osobne; 
a potom som dostal informáciu, že  -rušenie nočného kľudu. Oproti minulému roku 
sme nemali hlásené... na tieto veľké podujatia. To, čo možno máte, pani poslankyňa, 
na mysli - rušenie nočného kľudu -  ??... veek ??..-  na konci Zlatých pieskov. Ale  
tiež - je to ohlasovacia povinnosť. Nie ... že  musí to byť. Lebo iné je v Starom meste 
-  neviem, aký máte prípad na mysli, to sa môžem opýtať veliteľa Starého mesta,  že 
či je  to v súlade ... alebo košér- ale keď máte tú moc,  zmeňte, dajte návrh zákona, 
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aby rušenie nočného kľudu alebo ... decibely mohli merať aj niekto iný, okrem 
Úradu verejného zdravotníctva. My nemáme na to ani prístroje, ani oprávnenia. Tak 
isto ani štátni. To sa ma pokúšali zlomiť už ... na zastupiteľstve vo Vrakuni; kde 
dokonca aj kúpili a odovzdali  nám - ; hovorím - "Asi ťažko.  Ja vám to  určite 
neprevezmem. Lebo nemám na to oprávnenie. " A keď to niekto zmeria - Uprising - 
oni k tomu... k tým papierom, ktoré predkladali, možno ma pani kolegynka  
Pindjaková doplní -  čo predkladali,  sú takí féroví,  že predkladajú aj meranie hluku. 
A - hovorím - za tým si stojím;  tohto roku tie akcie už boli omnoho v kľudnejšom 
režime. Ale - s nimi sa dá. Či je to... hovorím, ten UPRISING bol taký..  naj" Lebo 
tam bolo okolo 13.000 ľudí , sa otočilo. A boli tam aj  zamestnanci z krízového 
riadenia, s ktorými som prešiel aj to vnútro - a bolo to - aj počuť , že nie je to také 
dunenie, keď idete pod reprákmi, že celý sa trasiete.  Čo sa týka - zimný štadión  -
papuče : riešenie-  to čo som povedal ... aj také ... aha -  pán Drozd už odišiel - aj 
také riešenie by bolo, osadiť tie kamene ... To nie je ... to nie je nejaká buzerácia, ja -
ako -  nemám záujem buzerovať nejakých občanov. Prešiel by som na tú 
Komárnicku: - Škoda, že som si nedoniesol tabuľku... Beží to od februára. Neviem, 
ako ich  pomenovať. Vzhľadom k tomu, že som  na pozícii - možno vám to poviem 
vonku ... ako by som ich pomenoval...  Ale oni neotočia parkovaciu politiku v 
Bratislave naruby. Oni by chceli zmeniť - aby  občania Ružinova parkovali na 
Zlatých pieskoch a MHD prišli do Ružinova. Skúste mi povedať, ktorý Ružinovčan 
by sa  k tomu pridal?! Možno niekto. Riešili sme to, mali sme stretnutie s tými ... 
nazvem ich -  občanmi , alebo spoluobčanmi - a ... neriešim to.  Nie je to každý deň. 
Teraz ... môžem ... hovorím si  - vyberať štatistiku, koľko tam bol hlásení a koľko to 
bolo riešení.  Už sme ... -dobre, nahráva sa to - vzal som si to ja  na triko - že 
nebudem to riešiť. Lebo je to bežné parkovanie. A nemám záujem si sprotiviť - 
možno 300 občanov - keď tak vezmem,  za 1 deň. Lebo to nie je len Komárnická. To 
je ... okolo Drieňovej; viac ulíc je tam. Tokajícka bola zjednosmernená, upravená - a  
tak. Komárnickú by sme chceli riešiť nejakým dopravným značením, aby to bolo ... 
kóšér, aby tej oznamovateľ nebol na koni. Ale keď máte na mňa kontakt, alebo ja 
vám pošlem ...  mám ... Hovorím, nie je to pravidelné,  že každý deň hlási ... Ale 
skoro.  Hej? Hovorím ... chlapci na  stálej službe ... som im dal za úlohu, že aby mi 
spravili tabuľku. Nech vypĺňajú klasickú excelovskú tabuľku. By ste boli prekvapení  
- koľko je oznamov - a ... nemám - nie že nemám záujem, ale nechcem to riešiť, lebo 
občania sú zvyknutí... tak jak  pán Alscher hovoril,  parkovanie pred domom. Nie je 
to parkovanie pred domom, ale sú to občania, ktorí tam bývajú. Jasné, že tá 
parkovacia politika... ja som tak kolegom hovoril - choďte do Chorvátska, zaplatíte 
mýto. Viac na diaľnicu  - výjazd. Spravme  to v Bratislave.... a nestarajme sa. Aspoň 
nejaké peniažky by boli do ... toho ... Lebo idete ... prichádzate od Šamorína, alebo 
Dunajskej, máte strašne veľa cudzích ŠPT-tiek Pod bytovkami - byty sú v prenájme - 
Dolný Kubín, ja neviem - Ružomberok a pod.  Idete na Mlynské Nivy - odstaví si 
auto, lebo je to verejné priestranstvo; nikomu nie ... nikto mu  tam nezakáže  
parkovať  - a odíde autobusom na 2 týždne, alebo na pol roka niekde do zahraničia. 
Alebo na Schwechat odlieta ...   To je ako ...  Neviem... ja držím palce poslancom, 
alebo tomu, kto to vymyslím nejaký systém. Nechodím do zahraničia, nemám až 
také skúsenosti, ale áut pribúda, parkovania je málo.  Preto, ako, nemám záujem 
poškodiť obyvateľov, ktorí roky bežne parkujú na tých uliciach. Takže  neviem, či 
taká odpoveď stačí,  a... Bezdomovci ...? ... Áno, Martinský cintorín - aj s pánom 
starostom to riešime... To, čo sme  hovorili na tom osobnom stretnutí, keby sa našli 
takí dobrovoľníci, možno by to bolo iné riešenie. Ale... to zas je... také ..no. Možno 
máte nejakých. Ale - pevne verím, že na Dušičky -blížia sa sviatky... teda  sviatky 
smútočné, ale predsa len - bude dlhšie voľno, prázdniny - dám si na tom záležať, aby 
tam nevegetili ... alebo pri tých kostoloch. Lebo...  keď nič... žiadny priestupok 
nepáchajú,  tak jak keby vy ste si sadli na lavičku , akurát že ... vaše sedenie a ich 
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sedenie je ... trochu diametrálne odlišné. Komárnickú som hovoril ...  Nevadí - pán 
Drozd- nie je tu. Asi som zodpovedal na všetky . Zlaté piesky, Palkovičovú - pán 
poslanec Matúšek , keď bude treba volať - a to platí pre vás všetkých , ako - sme tam 
od toho. Je tam stála služba. Neručím za každého. Robím  s tým, čo mám. Ale je 
snažím sa ich trošku usmerňovať, aby neboli takí...  akí... niekedy sú. Ale - sami 
uznáte, že za 12 hodín, keď nás vytočia piati, tak ten šiesty si to zlízne Ja všetkých 
vás pozývam na stanicu, keď máte záujem, aké sú tam podmienky, aké sú tam 
priestory -  a čo to je za práca. Niektoré telefonáty  -by ste žasli. Asi toľko. Neviem, 
či každému som stihol odpovedať. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za odpovede. Poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu.  
 
p. Šurinová: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu Správu o výsledkoch práce a 

činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava-Ružinov v  mestskej časti Bratislava-
Ružinov za prvý polrok 2017. Ďakujem. Môžeme dať hlasovať. 

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

hlasovanie. Hlasujeme.  
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 2 nehlasovali. 

Uznesenie k bodu číslo 4 sme schválili. Veľmi  pekne ďakujem, pán veliteľ. 
hlasovanie č. 9. 

           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 
- uzn. č. 507/XXIX/2017 

 
 
Bod č. 5 
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 

01.01.2017 do 30.06.2017 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 5 - Rozbor činnosti a hospodárenia 

Ružinovského športového klubu za obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017. 
Poprosím riaditeľa Ružinovského športového klubu, pána Lenára, aby predniesol 
materiál. 

 
p. Lenár, riaditeľ RŠK: Vážené dámy pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám 

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za 1. polrok 2017 z 
1. januára do 30. 6. Tento materiál bol prerokovaný dňa 22. 8. na pôde sekretariátu 
RŠK, následne 12. septembra v miestnej rade, 18. septembra v komisii školstva 
kultúry a športu a 16. augusta v komisii finančnej podnikateľských činností a 
informatiky. Závery z týchto prejednávaní boli kladné a odporúčanie bolo tento 
materiál prijať: Jednou vetou iba: Ružinovský športový klub za 1. polrok hospodári v 
čiernych číslach, výnosy sú vyššie ako náklady, tzn. sme na pozitívnej strane. Asi 
toľko na úvod. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu. Pán poslanec Hrapko, nech sa páči. 
 
p. Hrapko: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, chcem sa opýtať, ako vyzerá projekt ... 

energetického riešenia zimného štadióna, čo sa týka plôch a týchto vecí? Lebo viem, 
že ste tam mali nejaké projekty. Chcem sa opýtať, ako to vyzerá v súčasnosti? 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči pán riaditeľ. 
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p. Lenár, riaditeľ RŠK: V súčasnosti sme v štádiu spracovania ... resp. prípravy na 

technickú dokumentáciu na zjednotenia riadenia všetkých prvkov novej haly tak, aby 
bolo jedno centrálne riadenie, aby každý systém nepracoval autonómne, ale aby bol 
centrálne riadený, čím je predpoklad úspory  -x percent - nejakých 20 až 30 % od 
tohto sa očakáva, napriek tomu, že v dnešnej dobe už sme aj tak na pozitívnej strane 
zhruba 20 % smerom dole. Vy ale myslite možno to celkové vyriešenie celkovej 
situácie. To bude sa odvíjať od toho, ako pôjde celý proces rekonštrukcie štadióna 
potom ďalej. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do ... s faktickou ešte pán poslanec 

Hrapko. Nech sa páči. 
 
p. Hrapko: Ten plán, čo sa týkalo tej rekonštrukcie štadióna je teraz v akom štádiu? 
 
p. Lenár, riaditeľ RŠK: Momentálne sa robí digitalizácia stavebných častí,  digitalizácia 

oceľových konštrukcií, robí sa zameranie celého územia - staré aj nové haly tak, aby 
a tá časť novej haly mohla použiť pre dokončenie kolaudácie. A ako podklady pre 
rozhovory, ktoré začal pán starosta spolu s pánom prednostom smerom aj voči 
Univerzitnej nemocnici. 

 
p. Hrapko: Ako to vyzerá s výmenou technológií? Bude sa meniť technológia alebo ostanú 

2 technológie - každá v inej hale? 
 
p. Lenár, riaditeľ RŠK: Ťažká otázka teraz. Tá predstava je, že bude jedna technológia, 

samozrejme, tak ako to navrhujú aj chladiari, ktorí tomu rozumejú určite viacej. 
 
p. Hrapko: Máme nejaký časový plán alebo nejaký, že ... kedy, kedy by sa to asi malo stať? 
 
p. Lenár, riaditeľ RŠK: V tejto chvíli konkrétny časový plán nie je. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Poprosím ...toto nie je diskusia. 
 
p. Hrapko: V rámci svojho som to stihol. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Samozrejme. Nechcem ja k tomu, lebo mám ďalšie detaily, ale 

môžeme alebo na rozboroch, keď...  keby sme sa stretli tak... je prebieha rokovanie s 
prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja, s riaditeľom nemocnice a pán 
riaditeľ robí kroky a to, čo povedal, aby sme boli úspešní. Nikto sa nehlási do 
diskusie. Končím diskusiu poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla 
návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 
p. Šurinová: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Rozbor činnosti a hospodárenia 

Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie, za obdobie od 1. 1. 2017 
do 30. 6. 2017. Môžeme dať hlasovať. Ďakujem. 

 
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, 2 nehlasovali.  

hlasovanie č. 10. 
           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

- uzn. č. 508/XXIX/2017 
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Uznesenie k bodu číslo 5 sme schválili. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. 
 
 
Bod č. 6 
Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2017 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 6 - Rozbor činnosti a hospodárenia Domova 

dôchodcov za 1. polrok 2017. Poprosím pani riaditeľku Evu Samolejovú, aby 
predniesla materiál. 

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

hospodárenia Domova dôchodcov za 1. polrok 2017. Materiál bol prerokovaný u nás 
v domove dôchodcov s poslancami, taktiež na mestskej rade a taktiež ho predložili 
do komisie sociálnej a komisie finančnej.  Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Nikto sa 

nehlási do diskusie, končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby 
predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 6. 

 
p. Šurinová: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Rozbor činnosti a hospodárenia Domova 

dôchodcov za... Domovu dôchodcov za 1. polrok 2017. Môžeme dať uplatňovať. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú, pripravme sa na 

hlasovanie, hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nedržal, 2 nehlasovali.  

hlasovanie č. 11. 
           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

- uzn. č. 509/XXIX/2017 
Uznesenie k bodu číslo 6 sme schválili. Veľmi pekne ďakujem pani riaditeľka. 
 
Bod č. 7 
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2017 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 7 - Rozbor činnosti a hospodárenia 

Ružinovského domova seniorov za 1. polrok 2017. Poprosím pani riaditeľku Ľubicu 
Karelovú, aby uviedla materiál. 

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

hospodárenia Ružinovského domova seniorov za 1. polrok 2017 bol predložený na 
miestnej rade, na komisii finančnej a komisii sociálnych služieb. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do diskusie 

končím diskusiu, poprosím predsedníčka návrhovej komisie, aby predniesla návrh 
uznesenia k tomuto bodu. 

 
p. Šurinová: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Rozbor činnosti a hospodárenia 

Ružinovského domova seniorov za 1. polrok 2017. Môžeme dať hlasovať. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú, pripravme 

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval.  
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hlasovanie č. 12. 
           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uzn. č. 510/XXIX/2017 
Uznesenie k bodu číslo 7 sme prijali. 
 
Bod č. 8 
Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2017 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 8 - Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice 

Ružinov za 1. polrok 2017. Poprosím pani riaditeľku doktorku Katarínu Horákovú, 
aby uviedla materiál. 

 
p. Horáková, riaditeľka knižnice Ružinov: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, pánovia 

zástupcovia, pán prednosta, pán miestny kontrolór, dámy a páni. Rozbor, ktorý máte 
pred sebou tak isto bol prerokovaný jednak tu v komisii, v knižnici Ružinov, na rade, 
v dvoch komisiách finančnej a kultúrnej a školstva. Boli niektoré doplňujúce otázky 
k rozboru, na ktoré sme odpovedali. Takže ak máte aj vy nejaké, nech sa páči. Rada 
odpoviem, ak budem vedieť. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán zástupca Pener, 

nech sa páči. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Pán starosta, bude to krátky 

príspevok. Nebude to ani nejaká otázka alebo komentár k rozborom. Musím to 
urobiť. Chcem - nedá mi to, chcem poďakovať všetkým mojim vlastne až štyrom 
tým kompetenčne prislúchajúcim riaditeľkám. Pani riaditeľke Samolejovej, 
Karelovej, pani riaditeľke Horákovej, ale aj pani riaditeľke Kozákovej za tú vyvíjanú 
činnosť. Použil som už tu raz taký argument a budem to opakovať, odpustite, do 
úmoru, do konca volebného obdobia, že každý kto sa niekedy staral o jedného 
seniora v rodine tuší, čo je to mať na starosť 100, 200, 250 seniorov. Ideme do 
nejakej novej doby, čo... ktorá sa týka starostlivosti o seniorov; bude treba reagovať 
na mnohé veci, už sa to deje, je to ťažká zodpovedná robota. Tlmočte pani riaditeľke 
aj poďakovanie vášmu tímu; tak isto aj pani riaditeľka Horáková tlmočte 
poďakovanie vášmu tímu knižnice - asi v každom zriadení, v každom storočí boli 
také Popolušky, ale sú to tiež organizácie, bez ktorých by asi ľudstvo nebolo tak, ako 
je. A ja už pridám aj poďakovanie aj pani riaditeľke Kozákovej za to, čo robí pre nás 
Cultus. Obzvlášť poďakovanie za pivný festival - a to nie je recesia; to ešte možno 
niekedy spomeniem, že to bola nová akcia a Ružinovčania aj Bratislavčania sa k nej 
veľmi pekne a kultivovane postavili. Dámy, vydržte vo vašej činnosti sme radi, že 
vás máme. Ďakujeme. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Barancová ďalšia. 
 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Len veľmi v krátkosti by som chcela povedať, že 

knižnica oslavovala 45. výročie a pri tej príležitosti aj pán starosta aj ja sme sa 
vyjadrili, že skutočne by sme chceli, aby knižnica Ružinov bola v novom šate. 
Chceme zaželať všetko najlepšie a poprosiť všetkých poslancov - terajších, ďalších 
aby sa snažili, aby sme mali jednu krásnu knižnicu. Ďakujeme vám pani riaditeľka, 
ďakujeme vám všetkým zamestnancom za vaše aktivity a za vašu prezentáciu. 
Ďakujeme. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem nikto sa nehlási do diskusie končím diskusiu poprosím 

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu. 
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p. Šurinová: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Rozbor činnosti a hospodárenia knižnice 

Ružinov za 1. polrok 2017. Môžeme dať hlasovať. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú, pripravme 

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nedržal, 2 nehlasovali 

uznesenie k bodu číslo 8 sme schválili. 
hlasovanie č. 13. 

           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 
- uzn. č. 511/XXIX/2017 

 
p. Pekár, starosta MČ: Veľmi pekne ďakujem pani riaditeľka. 
 
p. Horáková, riaditeľka knižnice Ružinov: Ďakujem aj ja pekne aj vám hlavne za 

podporu a pokúsime sa vás nesklamať a ísť pomaly do ďalšej 45-ky. 
 
 
 
Bod č. 9 
Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. za I. polrok 2017 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 9 - Správa o výsledkoch hospodárenia 

Cultus Ružinov a.s. za 1. polrok 2017. Poprosím pani riaditeľku Andreu Kozákovú, 
aby uviedla materiál. 

 
p. Kozáková, riaditeľka Cultus Ružinov: Dobrý deň. Predkladám vám Správu o 

výsledkoch hospodárenia spoločnosti Cultus Ružinov, za prvý I. roku 2017. Táto 
správa prešla kultúrnou komisiou, finančnou aj miestnou radou, respektíve bola 
uvedená; no a spoločnosť k 30. 6. 2017 skončila v hospodárskom zisku pred 
zdanením 55.414 Eur. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Za obyvateľov, 

respektíve poslanca mestského zastupiteľstva sa prihlásil pán Buocik. Dám hlasovať 
či môže vystúpiť. Pripravme sa na hlasovanie a potom hlasujeme.  

 
Hlasovanie: Nech sa páči. 

hlasovanie č. 14. 
           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1 

- návrh bol schválený 
 
p. Buocik, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán starosta, dámy a páni dovoľte mi, pri správe 

o činnosti Cultus-u za I. polrok informovať vás, že medzi iným za I. polrok Cultus 
stihol mi poslať aj výzvu - a pokiaľ mám dobré informácie, tak nie len mne - výzvu, 
aby som upustil od konania, ktorým... ktorým poškodzujem dobrú povesť 
spoločnosti Cultus. Konkrétne v tom liste je uvedené, že  - zavádzal som verejnosť 
tým, že ... auto SUV Nissan, že ...teda je to SUV a potom sa to točí ešte okolo 
...okolo toho mobilného telefónu. Tak mi dovoľte k tomu povedať pár skutočností. Ja 
keď si otvorím stránku spoločnosti Nissan tak sa dozviem, že Nissan X-Trail je 
najpredávanejšie SUV na svete. Nech sa vám páči. Ďalej sa dočítam, že je to SUV 
zostrojené pre skutočne rodinné... pre skutočné rodinné dobrodružstva. Nech sa páči! 
Ďalej pani riaditeľka v liste - a teda celé predstavenstvo uvádza, že to je bežný 
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mestský crossover, ale teda, že bežné mestské auto strednej triedy a pripodobňuje ho 
k Škode Octavii, Škode Yeti a VW Golf. Tak mi dovoľte povedať, že kde sa začínajú 
ceny Škody Octavie, Škody Yeti a VW Golf. Škoda Octavia sa začína na cene 
14.990 Eur. Nech sa vám páči! VW Golf sa začína na ceste na cene 14.690 Euro. 
Nech sa páči! A Škoda Yeti sa začína na cene 14.990 Euro. Nech sa páči! - Aktuálne 
cenníky dovozcov. Keď si otvoríte, keď si otvoríte cenník cenník spoločnosti Nissan 
tak sa dozviete, že Nissan X-Trail, ten ...to najpredávanejšie SUV tak to sa začína na 
cene 20.700 Eur. Tzn. je o tretinu drahšie v základe ako ktorékoľvek auto, na ktoré 
sa odvoláva samo predstavenstvo v liste. Ďalej sa chcem povenovať... ďalej sa 
chcem povenovať telefónom. Telefón iPhone 5S, 16... 16 gigabajtový. Tu ma zase 
upozornili, že to vôbec nie sú luxusné telefóny. Tak si, prosím vás, otvorte ...otvorte 
stránky mobilných operátorov a prídete na to, že na každej stránke mobilného 
operátora nájdete desiatky telefónov, ktoré sú lacnejšie - a to bez ohľadu na to či ich 
kupujete na viazanosť alebo bez viazanosti. A to doslova v rádoch stovkách Euro. 
Ďakujem pekne. A tým chcem povedať to, že rovnaké ...rovnaké konštatovanie mal 
vo svojej správe aj miestny kontrolór, pán... pán Furin, kde v prípade iPhone 5S píše  
- „čiže v danom prípade išlo o nehospodárne nakladanie s finančnými 
prostriedkami“. A v prípade auta píše – „verejný obstarávateľ nepostupoval podľa 
zákona o verejnom obstarávaní, keď verejné obstarávanie nezrušil alebo 
neodôvodnil, prečo naďalej pokračoval vo verejnom obstarávaní“.  A za toto všetko 
sa mi ešte v liste spoločnosť Cultus vyhráža tým ..... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Čas. Poprosím. 
 
p. Buocik, poslanec MZ : .... že, že budem musieť zaplatiť nemajetkovú ujmu 10.000 Euro. 

Ak toto považujete za normálne tak .... 
 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Tomášková nech sa páči pani 

poslankyňa. Vypnite mikrofón. Pani poslankyňa Tomášková...  nech sa páči pani 
poslankyňa. 

 
p. Tomášková: Ďakujem. Trošku som musela stráviť, čo sme práve počuli. Ja mám jednu 

otázku. Ja som ju predniesla aj na miestnej rade, takže v podstate mi na to pani 
riaditeľka odpovedala , len kolegom  dávam do pozornosti, že Cultus sa okrem - teda 
akcií, ktoré si u neho mestská časť objednáva a robí veľmi dobre kultúrne podujatia, 
za ktoré naozaj patrí vďaka a mnohé sa nám páčia; už môžeme polemizovať jeho 
množstve tých navyše, ktoré si mestská časť, ale neobjednáva - má spravovať naše 
budovy a hlavne zo zisku z prenájmu by malo tie budovy obnovovať. Tak to máme 
aj v zmluve o komplexnom nájme -  priznala pani riaditeľka v tejto správe, ktorú 
máme je 0 Euro na kapitálové investície.  Ale ak by som ich nazvala...  požiadala 
som ju aby v tom 2. polroku tá nula nebola, čo teda prisľúbila. Ale naozaj a takto 
verejne pani riaditeľka myslím si, že okrem kultúrnych podujatí, ktoré robíte 
výborne, dobre, zúčastňujeme sa ich -  úloha Cultusu, ako akciovej spoločnosti je aj 
spravovať náš majetok, ktorý sme vám zverili bezodplatne. Naozaj, ktorý...  vďaka 
nemu aj, môžete tie kultúrne akcie podávať, vďaka tomu vytvárate zisk. A bola by 
som rada, aby postupne - ako sa v minulom roku opravil foyer, aby sa postupne 
investovali peniaze hlavne z toho, že - keď som si pozrela, že naozaj ste veľmi 
úspešní na prenájmoch, že ... pekná suma navyše, myslím - ak sa nemýlim je to o 
100.000 Euro viac ako to bolo v minulom roku; a to sme na polročných 
hodnoteniach, tak myslím si, že hovorím asi za väčšinu, že by sme radi videli tie 
peniaze preinvestované aj v údržbe, nielen v bežnej údržbe - oprave, ale aj zveľadení 
tých domov kultúry, ktoré potom môžu slúžiť verejnosti, lebo majú spĺňať 
verejnoprospešný účel. To je moja pripomienka. Bola prednesená aj na miestnej 
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rade. Pani riaditeľka nenamietala tej mojej poznámke povedala, že v 2. polroku tohto 
roku nejaké investície na obnove budov vykoná. Tak pevne verím, že to tak aj bude. 
Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem nasleduje.../ potom, keď poslanci.../  faktickou pán 

poslanec Guldan. Pán poslanec Jusko. 
 
p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja som dostal taký istý list ako tu, pán poslanec Buocik. A 

musím povedať, že ma to zarazilo. Ja nie som človek, ktorý nerešpektuje zákon a 
ktorý sa bojí - to už vonkoncom nie. Ale zobral som si k srdcu vaše myšlienky. 
Napísali ste to na predstavenstve, prišiel som na predstavenstvo 19. 6. aby som sa 
obhajoval. Nie som tam ani zapísaný, zhodou okolností, že som tam bol a chcel som 
vystúpiť v správe s tou obhajobou tak, ako ste to pani riaditeľka hovorila, že čo je, 
tak to treba riešiť priamo v tých orgánoch spoločnosti. Vy, ako predstavenstvo ste 
ma z niečoho obvinili a ja, ako poriadny poslanec a občan prišiel som priamo na to 
predstavenstvo sa obhajovať. Na záver, keď som teda chcel vystúpiť - ja som prišiel 
na záver toho predstavenstva, v Rôznom som chcel vystúpiť, tak mi povedal ...mi 
bolo povedané, že môžem vystúpiť, ale že zápis nebude urobený z môjho vystúpenia. 
Nehnevajte sa, vy ma môžete pošpiniť na predstavenstve a ja sa nemôžem brániť 
tými istými spôsobmi? Teda zákonnými spôsobmi. To ma veľmi mrzí. Ja som si vaše 
... teda vašu vaše argumentáciu osvojil – dobre, poďme na to; v spoločnosti si to 
riešme. Hej? Druhá  vec - 22. 8. bolo valné zhromaždenie. Ja som nedostal 
pozvánku, čo viem aj dokladovať z Googlu s potvrdením z Googlu - nedostal som. V 
minulosti sme dostávali aj veci poštou napr. teraz zápisnica z valného zhromaždenia, 
za čo vám ďakujem, prišla poštou, takže tu mám. Čiže ja sa prispôsobujem 
argumentácii vašej - poďme spolu diskutovať v rámci spoločnosti. Ale myslím si, že 
takto asi to nebude dobré. A myslím si, že argumentáciu, ktorú ste uviedli  -právnici 
moji už videli a čakajú na to, čo bude ďalej. A to, čo bude ďalej vám môžem 
povedať. Bude 10 trestných oznámení. 10 trestných oznámení - a myslím si, že to 
bude veľmi závažnejšie, ako doteraz. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Hrapko, nech sa páči. 
 
p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja sa len ... trošku podivím - pravdu povediac, že máme ...náš...  

našu organizáciu - v podstate - sú tam pomerne veľké výhrady a napriek tomu sa nič 
nedeje. Bol... bol dvakrát návrh, pokiaľ sa  ja pamätám, na pána starostu, aby to 
riešil. Neriešil to.  Je to... nie je to štandardná situácia. Ale to nie je k tomuto som. 
Pani riaditeľka, chcem sa opýtať, videl som tam, že stále tam figuruje Yossaria 
Plazza ako dlžník. Predpokladám, že ste to dali na exekúciu, dali ste aj návrh na 
konkurz spoločnosti...? Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Vojtašovič, nech sa páči. 
 
p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať - minule som bol veľmi prekvapený z 

toho, že táto naša mestská Ružinovská spoločnosť žaluje mestskú časť za tú 
kontrolu, inkriminovanú. Tak sa chcem opýtať, v akom stave je toto konanie a koľko 
peniažkov sme už uhradili na toto - podľa môjho názoru - celkom nezmyselné súdne 
konanie. A teraz vlastne som zostal aj prekvapený z toho, že naša mestská 
spoločnosť vlastne nielenže žaluje mestskú časť, ale teraz posiela nejaké výzvy 
poslancom, ktorí majú aj zo zákona kontrolnú ...nejakú právomoc.  A navyše, keď 
pán Jusko hovorí, že on to dostal a je členom dozornej rady, čiže tam je ešte tá 
kontrolná právomoc o to tak posilnená, tak o to viac som prekvapený, že aké... aké 
výzvy sa posielajú. Počujem to naozaj prvýkrát a som nemilo z toho prekvapený. A 
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ja neviem - ja dúfam teda, že za toto vystúpenie tiež nedostanem nejakú zásielku. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte predtým, ako dám slovo pani 

riaditeľke - keď tu hovoríte o trestných oznámeniach, ten vzťah medzi starostom a 
poslancami nie je dobrý.  Ja si myslím, že sa zlepšil, ale nie je dobrý. Tak isto vzťah 
medzi manažmentom - alebo manažmentmi podnikov a poslancami nie je dobrý. Tu 
tak trochu buble - škoda, že tu nie je poslanec - nechcem o ňom hovoriť, ale vyšiel 
článok o tom, ako je v manažmente poslanec, ako niektorí nesúhlasili, ako niektorí ... 
nesúhlasili a pritom hlasovali za - a ako neboli žiadne výhrady o tom, aby poslanci 
neboli... alebo teda aby boli v ... v riadiacich orgánoch a teraz hovorím konkrétne o 
Ružinovskom podniku verejnoprospešných služieb. Ak ste si neprečítali tento 
článok, tak ja vám pošlem link. Viete môj názor a existuje prepis bodu, kde sme 
volili tohto člena,  poslanca, do predstavenstva Ružinovského podniku 
verejnoprospešných služieb. Tu sa - neberte to paušálne- nie všetci - tu sa niektorí 
poslanci domáhajú byť riaditeľmi našich podnikov. Ja nebudem skúmať, prečo je to 
tak. Ale, pán poslanec Jusko, veď vy ste povedali, že by ste boli lepší riaditeľ 
Cultusu; že máte kontakty na Francúzsko a Holandsko, že donesiete takýchto 
umelcov. Ja si nemyslím - a doteraz trvám na tom, že poslanci by nemali byť v 
riadiacich funkciách, ale v kontrolných. Valnú hromadu som zvolával ; bol predseda 
dozornej rady - ospravedlňujem sa, ak pozvánka neprišla, pán poslanec, aj k tebe, ale 
zažil som aj predstavenstvo, kde si povedal – „ja mám informácie, ale vám 
nepoviem. Poviem ich na zastupiteľstve.“ To tiež nie je dobrý vzťah; kontrolný 
orgán a manažment podnikov. Aj ja by som ...ja ja by som vás - ja teraz skončím a 
bude moderovať niekto iný. Ja by som vás naozaj vyzval, aby sme, keď noviny 
napíšu o tom, že dotyčný poslanec je starostov človek v predstavenstve tak, aby si 
ten novinár prečítal záznam z rokovania, kde som povedal, že som rešpektoval 
dohodu s poslancami. Viete dobre, že máme rozpočet na Cultusu rozdelený na 2 
položky - a bolo to v minulom volebnom období, a bolo to správne, keď sme 
rozdelili na... rekonštrukciu a na kultúrne podujatia. Takže toto dúfam, že tie 
rekonštrukcie budú fakturované tak, ako v tých ďalších správach - čerpanie rozpočtu 
v ďalšom roku. A poprosím vás, aby sme viac spolupracovali, viac sa rozprávali; 
tiež, keď prišli listy so žiadosťami, týkali sa Cultusu, tak sme si sadli a riešili sme 
žiadosti. A týka sa to všetkých podnikov. Len by som bol rád, aby sme si už ten rok 
nerobili zálusk na člena predstavenstva alebo riaditeľa nejakej organizácie. Dúfam, 
že už nikto z predstavenstva sa nevzdá;  uvidíme ako dopadne kontrola, resp. to 
podanie na kontrolu Cultusu. Ja som sa tiež vyjadril, že nechám to a nech rozhodne 
nezávislý orgán. Z mojej strany všetko. Ja vás len naozaj prosím, aby sme mali 
normálny vzťah, aby sme - teraz sa blížia voľby, takže vychádzajú rôzne články a 
poločlánky a polopravdy. Ja tiež budem - a to som vám oznámil v minulosti - a jeden 
poslanec to zobral osobne; ale je to Jozef Matúšek, ktorý dal na mňa a na pani 
vedúcu stavebného úradu trestné oznámenie. My sme tiež boli vypovedať. To je taký 
folklór. Niekto sa tu usmieva, ale  je to folklór. Ale niekedy ten folklór - pretečie 
hladina a správate sa... alebo teda - voči sebe sa správame tak, ako si dovolíme sa 
správať. Ja som bol tiež veľmi trpezlivý a tieto trestné oznámenia, ktoré dávajú 
poslanci na zamestnancov a na starostu by sme si to mali asi vydiskutovať - prečo, 
čo ako a, čo sa... čo sa stalo alebo kde som pochybil, keď si myslíš. Ale riešiť to 
trestnými oznámeniami na starostu a na zamestnancov - tiež nie je férové. Čiže ak v 
budúcnosti niekto sa bude pýtať, prečo starosta koná tak, ako koná voči trestným 
oznámeniam, ktoré boli na neho podané, tak len preto, aby som sa začal brániť. Lebo 
má to svoju hladinu a má to svoju úroveň. Ale - nie všetko si môžeme nechať 
dovoliť. Prepáčte, možnože som vás teraz nabudil, koľkí ste tu prihlásení a 
odovzdávam slovo môjmu zástupcovi, lebo tak hovorí rokovací poriadok. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Tak, ďakujem za slovo. Máme tu 4 faktické. Prvá pán 

poslanec Hrapko. Nech sa ti páči, Peter. 
 
p. Hrapko: Ďakujem pekne. Pán starosta, takýmto spôsobom, že vopred neohlásiš, že máš 

príspevok a potom vyprávaš bez toho, že by ti bolo meraný čas a nejakým spôsobom 
si tu urobíš z toho – „vylej si srdce“ - ja nehovorím, že to není dôležité, ale - buď 
máme nejaké pravidlá, alebo nejaké pravidlá nemáme. Čiže to je... nepokladám, keď 
hovoríme o tom, že máme... že máme dodržiavať pravidlá, každý má začať sám 
u seba. Takže poprosím, nabudúce, keby si začal u seba a nejakým spôsobom 
neporušoval rokovací poriadok tohto zastupiteľstva. Ako som sa dozvedel, tak v 
podstate som tu asi jediný, čo ešte nepodal trestné oznámenia alebo na koho nepodali 
trestné oznámenie. Ako - to si robím srandu - ale to je niečo, čo je podľa mňa 
nenormálne. A hovorí to o tom, že nejakým spôsobom niečo je zhnité v tomto štáte 
Ružinovskom. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Na minútu presne. Ďalší pán poslanec Jusko, 

nech sa páči. 
 
p. Jusko: Ďakujem. Ja budem reagovať na to. Dozvedám sa tu nové veci.  som prekvapený, 

že som chcel byť riaditeľom Cultusu. Ak máš svedkov na to, pán starosta, tak to 
povedz. Lebo to je tvrdenie. Nikdy som verejne neprejavil, ani nehovoril, záujem 
byť riaditeľom Cultusu. To je pod moju úroveň. To je pod moju úroveň! Bodka!  
Ďalší bod, čo sa týka, že som hovoril, že niečo poviem na zastupiteľstve - ja som 
hovoril o 19.-tom  6. Ty si tam nebol 19. 6. Boli sme tam len predstavenstvo a ja. A 
ja hovorím o 19.-tom 6. som chcel vystúpiť a zaprotokolovať, presne reagovať na to, 
z čoho ma obviňovalo predstavenstvo. Nemohol som.  Druhá vec je, čo ste hovorili, 
čo ste napísali na mňa ... ste napísali, že ja sa mám venovať .... To  budem v diskusii. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalší s faktickou ešte pán poslanec Matúšek. 

Nech sa ti páči, Jozef. 
 
p. Matúšek: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel doplniť, pán starosta - máte právnické 

vzdelanie a je veľký rozdiel, ak používate, že „podáva trestné oznámenie poslanec 
Matúšek“, ak podalo trestné oznámenie , ako právnicka osoba - a to je Združenie 
občanov Líščie nivy, Palkovičova“ - to je jedna vec. A druhá vec, ja mám to trestné 
oznámenie tuná;  A to trestné oznámenie sa týkalo Združenia občanov Líščie nivy 
Palkovičova podáva trestné oznámenie na starostu Ružinova, vedúcu pracovníčku 
Stavebného oddelenia mestskej časti Ružinov vo veci zneužitia funkcie verejného 
činiteľa a z napomáhania spoločnosti Zelenka, ktorá protizákonne uzatvorila a 
oplotila samotnú stavbu, spevnenú plochu, verejné parkovisko na Záhradníckej - 
Palkovičovej v Bratislave - Starom Ružinove. Ďalej nebudem pokračovať. 

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

poslanec Jusko. Nech sa páči. 
 
p. Jusko: Ďakujem pán predsedajúci. Keď som povedal, že byť riaditeľom Cultusu je pod 

moju úroveň;  čo nie je pod moju úroveň - byť poslancom miestneho zastupiteľstva a 
vyžadovať zákonnosť u všetkých inštitúcií rovnako. Ak ste si všimli, ja som nebol 
len k vám nepríjemný ,alebo - ja neviem aký, ale bol som aj k iným inštitúciám. Šak 
ja som sa... tu... aj prijali sme niektoré uznesenia. Čo mňa prekvapuje, že v tom liste 
ste napísali, že ja sa o tých obchodných záležitostiach mám baviť len v inštitúciách 
Cultusu ...  o obchodných. Veď ja som zvolený tuto všetkými vami, poslancami. Ja 
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vám... ja vám referujem, to čo sa tam deje a nehovorím o obchodnom tajomstve, 
pretože to je zakázané. Niekedy - raz alebo 2× - tuším som sa spýtal - môžem to 
povedať na zastupiteľstve? V predstavenstve som to povedal. A nikdy nemám... 
hovorím  - k vám necítim žiadnu osobnú zášť; a to som aj v predstavenstve hovoril. 
My chceme vám aj pomôcť, aby ste robili zákonne. A preto sme členmi dozornej 
rady. Ak to... vždy som vo všetkých správach vychádzal zo správy kontrolóra,  
miestneho kontrolóra, ktorý tu sleduje zákonnosť. Ja som nemal vlastný názor na 
Cultus - a ani ho nechcem mať - vlastný názor na Cultus. Ale čo určite, pokiaľ 
budem v dozornej rade, tak sa budem usilovať informovať vás, dámy a páni poslanci,  
z prvej ruky o tom, čo sa deje v Cultuse, lebo to považujem za dôležité. A zároveň sa 
budem vyjadrovať aj v inštitúciách zriadených Cultusom. To vám sľubujem, že to 
tak bolo a bude. A keď vy útočíte spôsobom - ja som bol zvolený riadne občanmi 
Ružinova - ja sa spýtam:  -vy ste boli s kým?... kto vám dal právomoc, keď podľa 
kontrolóra ste porušili toľko zákonov... alebo sporných... vaša činnosť je sporná - 
podľa kontrolóra, ktorú na základe zistení - kto vám dal oprávnenie  zotrvať v tejto 
pozícii?! Túto väčšina poslancov povedala - nesúhlasíme s tým. A vy ste tu zotrvali. 
A - pri všetkej úcte aj k pánovi starostovi, ja si ho veľmi vážim, ja si myslím, že 
možno nepoznáme to dobré „ja“ v ňom. Ja vždy hľadám to dobro v ňom. Nehľadám 
to zlo. Akurát - a to musím povedať otvorene – nechápem, prečo vás tam drží? Prečo 
drží ľudí, ktorých označil kontrolór, že porušili zákon. Toto nepochopím. Ďakujem. 

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

Prosím. 
 
p. Tomášková: Ďakujem za slovo. Som trošku aj šokovaná z toho, kam sme sa dostali v 

tejto debate; lebo túto správu, ktorú ste previezli... predviedli alebo predniesli - tak 
mali sme zobrať na vedomie. A je mi strašne ľúto, že ten Cultus stále spôsobuje... že 
sa tu nebavíme o veciach, o ktorých by sme sa mali a stále  tu riešime - a mám taký 
pocit, že už ide naozaj vnímam to ako osobné animozity a pani riaditeľka  - presne to 
nadviažem, čo povedal pán Jusko - ja nevnímam akékoľvek výtky zo začiatku, aj 
keď si ja stále myslím, že kúpenie auta bolo neefektívne nakladanie finančných 
prostriedkov, aj mobilu - a deklarovala som to vždycky, to neznamená, že ja si 
myslím, že - šak keď sa niekto stane riaditeľom nejakej inštitúcie, a  ide ju dávať - 
podľa vašich slov do poriadku, lebo predtým to bola úplná, čistá katastrofa, tak 
neviem, že či je správne hneď kúpiť v prvom rade jedno z takých - či luxusných / 
neluxusných - ja tu nejdem sporiť; Ale keď aj požiadame o kontrolu  - veď tie 
kontroly, ktoré tu my máme nejakú funkciu - veď my ich nerobíme preto, aby sme 
niekoho obviňovali z trestných činov alebo podobne. Veď keď sa dôjde na porušenie 
- to je význam kontroly. Nie na niekoho - hneď si z neho spraviť nepriateľa. 
Kontrola a hlavne taká kontrola, čo je zaviazaný miestny kontrolór zastupiteľstvu, 
tak je na to, aby vykonal kontrolu všetkých  -buď organizácii, miestneho úradu alebo 
iných vecí, aby zistil - a on kontroluje naozaj pragmaticky, v zmysle nejakých 
pravidiel. Ideme podľa pravidiel - nejdeme po pravidiel. Keď je to porušenie, tak to 
sucho konštatuje, že je - a žiada nápravné opatrenia. Prečo sa to robí? No aby tá 
verejná správa fungovala dobre, v prospech občanov. A jednoducho, keď sa dôjde na 
porušenie, nie je to vecou kriminalizácie toho človeka, ktorý za to možno aj nesie 
zodpovednosť, ale preto, aby sa urobili nápravné opatrenia. A v tomto mám pocit -
tak vám bolo niečo vytknuté – prepáčte, ja neviem, ako malé dievčatko začnete 
búchať nožičkami, rukami a teraz idete dávať  trestné oznámenie na úrad za to, že 
správa kontrolóra konštatovala nejaké porušenie zákona. To je hodné trestného 
oznámenia. Veď si tu vytvárame to, čo pán starosta povedal, že sa mu nepáči - 
nepriateľské vzťahy, ako keby tu boli animozity. No a museli ste sa k tomu vy tak 
postaviť? Ja som šokovaná, že ste našim kolegom a kolegovi Buocikovi napísali 
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nejaký list, kde ho –kvázi- a keď  to nenapravíte, urobíte.. -  tak ja neviem - budú z 
toho nejaké sankcie? Ale...  takto máme viesť, zástupcovia verejnosti, nejaký dialóg? 
Toto je.. to tu reprezentujeme? Myslíte, že keď nás teraz počúvajú tí ľudia, ich to 
baví? Ich bude v prvom rade zaujímať, či máme dobré kultúrne podujatia, -či robíme 
dostatok akcií, -či máme pekne urobený kultúrny dom, -či máme urobené ostatné 
kultúrne domy. Toto ich zaujíma - v prvom  rade a tie otázky, ktoré my vám 
kladieme a pýtame sa tak smerujú k tomu -  a to som vám vždycky deklarovala - 
kašlať na vaše auto, nech máte aj neviem čo - .... ak budeme mať všetko splnené, ak 
budeme mať dobré zisky - a budete mať odvedenú perfektnú prácu a prídete s 
obchodným plánom, že potrebujete 3 autá, tak jednoducho budeme o tom 
rozhodovať - lebo teda my nemáme právomoc - ale ste tu prvý rok vo funkcii, 
prídete s autom - no tak ste naštvali tých ľudí - Hej? - alebo tých poslancov. A celé 
sa to odvíja od toho. Prepáčte mi trošku emotívne, ale mám pocit, že tu takto 
zabíjame čas, miesto toho, aby sme tu robili niečo, čo od nás ľudia očakávajú. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A posledná v diskusii prihlásená pani 

poslankyňa Barancová. Nech sa ti páči. 
 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja už sa nebudem opakovať  -to, čo povedala pani 

poslankyňa Tomášková. Ale asi treba začať tým, že určite že v našich prejavoch sú 
aj pochvaly. Myslím si, že pani riaditeľka - ja som bola tá, ktorá som vyjadrila 
mimoriadne uznanie, že ste otvorili Ružinovskú galériu, alebo s mnohými inými 
podujatiami, ktoré organizujete; ale ja musím povedať, že som absolútne udivená, že 
akcionár stopercentný akcionár, čo sú poslanci, ktorí vám schvaľujú správy, že 
napíšete na nich nejaké trestné oznámenie. Lebo to si myslím, že to je krajné 
riešenie. To je jedna vec. Druhá vec, to čo hovorí pán starosta, že nie sú dobré 
vzťahy -  možno aj mnohí občania nevedia prečo. Alebo, že tie... tie vzťahy sú 
nejaké nenormálne – no, niekedy musím povedať, že ani ja neviem prečo. Lebo to, 
že sa niečo pýtame - máme na to absolútne právo; my sme dostali mandát od 
občanov. A myslím si, že ten si musíme tu určitým spôsobom spoločne plniť. Ja len 
chcem na ozrejmenie všetkým povedať, že komisia školstva zasadala v Kultúrnom 
dome Prievoz a ja som v dobrej viere,  v úmysle, chcela, aby sme vedeli ako tento 
kultúrny dom funguje, aké sú tam prenájmy, ako vyzerá - a myslím si, že si zaslúži 
za tie roky určitú investíciu. Musím povedať, že na poslaneckej strede  -prišli 
občania, ktorí dokonca povedali, že ja som bola tá, ktorá chcem tam vyhadzovať 
folklórny súbor Trávniček. Takže takto je poškodzovanie dobrého mena -  ale 
nepodávam trestné oznámenie. Snažím sa to vysvetliť ľuďom, že to tak nie je. Že je 
to dezinformácia .A bohužiaľ veľmi sa tu pracuje s dezinformáciami. A nie je toto 
v poriadku. A za mňa, by som chcela povedať, čokoľvek sa spýtam, spýtam sa preto, 
lebo chcem zlepšiť tie podmienky v Ružinove. Ďakujem. 

 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie, takže v zmysle 

nášho rokovacieho poriadku, končím diskusiu a pani riaditeľka, ako jeden 
z predkladateľov, máš právo na záverečné slovo - aj na zodpovedanie podnetov, 
otázok atď. Nech sa páči. 

 
p. Kozáková, riaditeľka Cultus Ružinov: Takže, presne tak ako ho hovorí pani 

poslankyňa Barancová, čo sa týka toho Spoločenského domu Prievoz a poslaneckej 
stredy, veľmi dobre viete a sme si to aj vydiskutovali, že tie informácie nešli odo 
mňa. Bohužiaľ, takto sa šíria. A to je presne o tom, že spolu nediskutujeme. No, pani 
poslankyňa Tomášková, čo sa týka rekonštrukcie investícii do spoločenských domov 
- robíme to od začiatku, ako sme nastúpili, ako toto predstavenstvo sme 
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rekonštruovali. Môžeme to, samozrejme, vymenovať.  Prvého polroka sme si 
naplánovali ... rekonštrukcie - vlastne od leta, kedy sú aj ...  voľné a menší pohyb 
ľudí  v spoločenských, kultúrnych domoch. Plán verejného obstarávania riadne visí 
aj na našej stránke, takže každý si ho môže pozrieť. No a začali sme rekonštruovať 
Spoločenský dom Nivy, takže všetko skutočne postupne. Výzva bola riadne, 
dokonca uverejnená, nad rámec zákona, aj na našej webovej stránke. Takže 
ktokoľvek sa mohol do tejto súťaže prihlásiť. Ja by som teda ešte tak komplexne, ak 
mi dovolíte, zareagovala- ako sa to hovorí -na trestné oznámenia. Nie sú to trestné 
oznámenia. Proste, ja mám niekedy taký pocit, že tuto funguje taký úzus, že my, 
vlastne ako ... ľudia, ako predstavitelia spoločnosti sa vám vlastne nemáme právo 
brániť. Že môžeme pritakávať, ale povedať si svoj názor nemôžeme. A vychádzam z 
toho, že text - ako keď pán kontrolór napísal tú svoju správu, my sme chceli na ňu 
zareagovať; on mal svoje pripomienky zapracovať a vysporiadať sa s nimi. Čo 
neurobil. Čiže keď idete na súd, máte tiež právo sa obhájiť. A máte právo povedať 
svoj... svoj názor. Čo sme nedosiahli, bohužiaľ. Nemali sme inú možnosť, ako 
takýmto spôsobom dať na súd, aby postup pána kontrolóra prešetril. Ja si myslím, že 
čoskoro bude výsledok súdu. Neviem naozaj povedať, že kedy. Keď bude, vám to 
oznámime ako ... to teda skončilo, aký je z toho výsledok. Čo sa týka ostatných 
upozornení na pána... advokáta Buocika a pána doktora Juska, tak my sme sa snažili 
prejaviť, samozrejme, dobrú vôľu tým, že sme hneď nepodali trestné oznámenia, iba 
sme požiadali - hlavne teda aj pána doktora Juska, aby sa venoval veciam v dozornej 
rade,  na ktoré má plné právo. Ja som ho niekoľkokrát osobne vyzvala pred 
svedkami, aby ste sa -  pán doktor Jusko môžte kedykoľvek prísť za mnou, 
kedykoľvek vám ukážem akékoľvek materiály. Povedali ste, že vy to budete hovoriť 
verejne na zastupiteľstve a že máte na nás 2 veci, ktoré ale poviete iba na 
zastupiteľstve. To ste povedali verejne. Takže, neviem či tomu rozumiete, ale 
skutočne ja už nevidím iný spôsob, ako ...ako sa obhajovať, ako sa brániť, ako sa 
brániť a aspoň takýmto spôsobom. Pretože pán doktor, môžete kedykoľvek prísť a 
kedykoľvek si pýtať informácie. To upozornenie bolo napr. aj na to, že ste hovorili 
o tom, ako je financované KDH. Napr. Upozornenie bolo aj na to, že ste sa 
vyjadrovali v televízii Ružinov proti nám. Áno - mali ...ste tam citovaný, že ste 
hovorili nezmysly a nepravdy. Takže môžem kľudne poslať ten list, ktorý sme 
adresovali vám všetkým poslancom, aby ste ho mohli prečítať. Čiže my sme vás iba 
žiadali a prosili, aby ste upustili od tohoto konania. Čo sa pána Buocika týka, ja 
verím, že som vás nahnevala, že som pred vašimi voličmi povedala, že považujem za 
bezcharakternosť, keď na nás toľko útočíte; že aspoň neprídete a nevypýtate si 
povolenie, že či môžete sa priživovať na Ružinovských hodoch. Všetci politici,  
všetci politici, ktorí kandidovali do župy alebo za poslancov slušne zavolali prišli a 
opýtali sa. Nie! Vy ste si vybavili povolenie od magistrátu, aby ste tam aspoň mohli 
byť. Ako prídu k tomu tí ostatní, ktorí chceli byť na tom podujatí? Možno mať svoj 
vlastný stánok a tiež takto komunikovať s voličmi. Takže - a čo sa týka ešte toho 
auta sa k tomu vrátim. Predpokladám, že pán kontrolór... s pánom kontrolórom sa 
veľmi dobre poznáte, takže mohol vám povedať, že sme mali... že sme mali oficiálne 
stanovisko od Úradu pre verejné obstarávanie, že sme nemali povinnosť zrušiť túto 
zákazku, z ktorého nás obviňoval pán kontrolór. Takže - a to sme mu aj predložili. 
Čiže  mohol to tam aj zapracovať, ak by nechcel byť tendenčný; ak by nám nechcel 
urobiť zle. Ale možno skutočne nechcel - len nevedel. Lebo takýchto pochybení v tej 
správe bolo niekoľko- že nevedel. Lebo zrušiť alebo urobiť verejné obstarávanie na 
mobilné telefóny - každý vie, kto pracuje v štátnej sfére, že sa robí verejné 
obstarávanie nad 5.000 Eur. Toto bolo za 900. Takže všetky tieto informácie, ktoré 
tam boli, samozrejme, neskôr budeme z toho tiež vyvodzovať dôsledky. Takže 
naozaj, skutočne ma mrzí, na záver musím povedať, že ma aj veľmi teší - a dúfam, 
že to tak bude dovtedy, pokiaľ tu budem, že jednu jedinú vec, ktorú budete môcť 
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vyťahovať na Cultus Ružinov, je neustále sa obháňať a naháňať si politické body 
týmto autom. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Rovnako na záverečné slovo je možné ešte 

reagovať faktickými. Ako prvý sa prihlásil ešte v priebehu rozpravy rukou pán 
kontrolór.  Dávam mu slovo a potom prihlásení. Mikrofón pre pána kontrolóra. 
Poprosím ...už by tam malo byť; je tam. 

 
p. Furin, kontrolór MČ: Ďakujem za slovo. Vážené  poslankyne, vážení poslanci, pôvodne 

som neplánoval zúčastniť sa tejto debaty a nechcel som ďalej eskalovať problém a 
zdržiavať vás problematikou Cultusu. Pani riaditeľka veľmi sugestívne hovorí, že 
nevie ako sa má brániť. Nuž predovšetkým nie tým, že tu bude klamať. Ja som - 
každý si môže tú správu pozrieť, je zverejnená na internete. Keď niekto povie, že 
som odignoroval jej pripomienky, tak evidentne to nečítal. Tam je 1 a pol strany 
vyjadrenie k  tým pripomienkam. A prosím vás, pani riaditeľka, už toto neopakujte. 
Hej? No toto je klamstvo v priamom prenose. A mimochodom, limit na 5.000 je 
platný až od roku 2016. A to mal... alebo od roku 2017 a to bolo v roku 2016. Takže 
aj túto trošku zavádzate. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalší v diskusii sa prihlásil pán poslanec 

Hrapko,  faktickou. Nech sa ti páči, Peter. 
 
p. Hrapko: Pani riaditeľka, chcem vás poprosiť máte právo na svoj názor, máte právo ho 

povedať, ale poprosím vás - výrazy ako – nezmysly, na výroky poslanca miestneho 
zastupiteľstva, by som vás požiadal, aby ste nepoužívala. Ďakujem pekne. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalej pani poslankyňa Tomášková. Nech sa 

páči. 
 
p. Tomášková: Súhlasím s názorom kolegu, pretože pani riaditeľka tu previedla politicky 

výstup, to si povedzme priamo. A zaútočila na poslancov, či už z mestského alebo 
obecného zastupiteľstva. Jej to - prosím vás, nehnevajte sa - možno prináleží v 
kuloárnych debatách, ale nie na zastupiteľstve. Pretože ona je poverená vedením 
našej spoločnosti, teda spoločnosti v stopercentnom vlastníctve a zodpovedá sa za 
výkon. A v jej slovách som cítila to, čo mi vadí: také vyhrážanie alebo proste niečo 
také, že -si to proste zistíme, -preveríme, -potom na to doplatíte a druhý ste to 
nemal.... Podľa mňa, ak sú porušené - ona má presne ten istý postup, čo má kontrolór 
- má všetky nástroje na to, aby proste zistila zákonnosť a tú zákonnosť si v svojom 
konaní chránila. To čo tu predviedla v svojom záverečnom vystúpení, bolo 
normálne, že toto je... ako keby kandidovala ona na najbližšie voľby! Lebo si 
myslím, že z jej titulu normálne že odbornej pracovníčky, ktorá vedie profesionálnu 
organizáciu to ... neprináleží. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte faktická pán poslanec Jusko. 
 
p. Jusko: Ďakujem. Ja len sa znovu obrátim na vás. 19. 6. som bol na predstavenstve a chcel 

som sa vyjadriť. Ste mi povedali, že áno, ale bez zápisu . T je to, čo ste povedali pred 
tým, že viac krát ste ma vyzývali atď. Prišiel som na to predstavenstvo 19. 6., chcel 
som sa vyjadriť a chcel som sa obhajovať a vy ste mi to vlastne neumožnili tým, že 
nebol vykonaný zápis. Vy ste to tvrdili 2 predstavenstvá predtým o mne a ja som 
chcel sa obhajovať. Vy ste mi to neumožnili. To neguje všetko to, čo ste povedali 
predtým. 2. vec - i napriek tomu ja, ako človek, som stále otvorený na diskusiu 
s vami. Ale tá diskusia musí byť o – teda, keď sme hovorili o kontrolórovi, tak o 
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tom, čo predložil a ako to chcete riešiť. A  voči vám - ja poznám pána kontrolóra tiež 
a 24 poslancov tiež a nemáme žiadne vzťahy, ako ste tu tvrdili. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásil sa ako obyvateľ na faktickú aj pán 

Buocik. Máme tu teraz takú rozpravu, čo sa týka výkladu rokovacieho poriadku. 
Ale... udelím mu... udelím mu; mám pochybnosti, ale udelím mu slovo. Takže aj 
minúta pre vás. Nech sa páči, pán Buocik. 

 
p. Buocik, obyvateľ MČ: Ďakujem pekne pán predsedajúci, dámy a páni. Pani riaditeľka, 

vy ste si kúpili neadekvátne drahé auto. To je fakt! Vy ste si kúpili mobilné telefóny 
iPhony. To je fakt! Vás tu už 2× títo poslanci požiadali... požiadali starostu, aby ste 
z funkcie - aj celé predstavenstvo odišli. To je fakt! Vy sa nemáte o čo opierať, pani 
riaditeľka! Nemáte sa o čo opierať! Pretože keby starosta dodržiaval uznesenia 
miestneho zastupiteľstva, už dávno v tej funkcii nie ste. A táto prestrelka tu 
neexistuje. Ani si nedovolíte napísať - či poslancovi mestského alebo miestneho 
zastupiteľstva list, kde ho... kde ho upozorníte na to, že v prípade, ak bude 
pokračovať v odhaľovaní vašich ...vašich činov, tak dostane... dostane nemajetkovú 
ujmu 10.000 Euro. A ešte sa mi budete vyhrážať aj advokátmi. Som strašne zvedavý, 
ako si tých advokátov obstaráte a kto to bude? Teda, som na to veľmi zvedavý. A 
buďte pripravená na to, že keď to urobíte, tak ja budem ten, kto bude mať drahých 
advokátov. A potom to bude zosobnené priamo vám. Ďakujem pekne. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán poslanec Guldan sa hlási faktickou, ale ty 

si sa až v priebehu diskusie... Nebolo to ...nebolo to na záverečné slovo pani 
riaditeľky. Tak, čo s tým? Necháme to tak? Lebo je to zase na hrane toho rokováku. 
Môžeš stiahnuť Patrik?... Nech to... Dobre, poprosím mikrofón pre pána poslanca 
Guldana. Ale sledujeme si to, prosím vás. 

 
p. Guldan: Ďakujem pekne. Prosím vás pekne, táto pani riaditeľka, o ktorej pracovných 

výkonoch v súvislosti s Cultusom nepochybujeme, bolo to tu povedané - prosím vás 
pekne, ak máme niečo proti starostovi, ak si myslíme - prečo používame ju, ako 
bábku a ju fackujeme? 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto ďalší nie je prihlásený faktickou na to 

záverečné slovo. Poprosím pani predsedníčku návrhovej komisie o oboznámenie s 
návrhom uznesenia. Nech sa ti páči. 

 
p. Šurinová: Dobre. Takže budeme hlasovať o návrhu, ktorý bol v materiáli: Miestne 

zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia Cultus Ružinov 
a.s. za 1. polrok 2017. Môžeme dať hlasovať. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pani predsedníčka. Pripomienky k návrhu 

uznesenia, dámy, páni? Nie je tomu tak, prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie: Za 15, 2 proti, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali. Konštatujem, že návrh uznesenia k 

bodu číslo 15 bol schválený. Vraciam vedenie schôdze pánovi starostovi. 
hlasovanie č. 15. 

           za: 15, proti: 2, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 2 
- uzn. č. 512/XXIX/2017 

 
 
Bod 
Vystúpenie občanov 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za vedenie tohto bodu. Prejdeme... prejdeme 

k bodu, ktorý prináleží 17. hodine a to je Verejné vystúpenie obyvateľov. Prihlásení 
sú dvaja obyvatelia. Dám o obidvoch hlasovať naraz. Pani Miklovičová a pani 
Karasová ---ó--- ešte ďalšie, pardon. Pán Herceg ... a počkajte, aby som mal 
poradie...  Nie-  pani Vašečková a pán Herceg. A poslanci - ja tu vidím aj pána 
Hrapka. Ale šak ty si potom sa prihlásiš v diskusii. Dobre? Pripravme sa na 
hlasovanie. Hlasujeme.  

 
Hlasovanie: Dobre, takže pripraví sa pani Miklovičová ...alebo teda, nech sa páči, pani 

Miklovičová a druhá sa pripraví pani Karasová. 
hlasovanie č. 16. 

           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 7 
- návrh bol prijatý 

 
p. Miklovičová, obyvateľka MČ: Dobrý deň prajem. Ja v podstate mám k bodu Správa o 

činnosti spoločnosti RTV. 
 
p. Pekár, starosta MČ: To máte ešte prihlášku k bodu. Teraz za obyvateľov. 
 
p. Miklovičová, občianka MČ: Áno... Čiže ...  teraz ale ja tu budem mať na dve časti. Lebo 

to malo byť prvé, predpokladám. Ale sa zmenil program a posunul sa časovo. Takže 
ešte raz-  dámy a páni dobrý deň. Môj príspevok je zostavený z názorov občianskych 
aktivistov, ktorí pre pracovné povinnosti nemohli osobne prísť. Do budúcnosti, 
pretože oni naozaj ešte v tomto čase pracujú, to urobíme tak, že zašleme video; 
pretože sme v dobe modernej a bude to- ako- premietané ich príspevok. Bude to prvá 
taká lastovička, že aj takto sa dá diskutovať a vystupovať na „zástupku“. Ale teraz 
takto. Celá moja... celý môj príspevok je zameraný na to, čo sa stalo v Ružinovskej 
televízií. V podstate ja chcem vystúpiť k bodu, takže to potom poviem, k tomu 
hospodáreniu a teraz to nejako preskočím. Asi takto. Objavili sa bilboardy, všetci 
vieme, poznáme pána riaditeľa, poznáme pána Bomboša a tak ďalej, ktorí tam boli 
zverejnení. Aktivisti sa pýtali koľko tieto bilboardy stáli? Stáli 1.200 Eur, alebo 
nejako viacej. V podstate bolo povedané a im napísané, mne osobne povedané, lebo 
pán riaditeľ si ma zavolal na takú nejakú dišputu a ja som nemohla tlmočiť nič iné, 
iba názory občanov, s tým, že je to zo zisku TVR. No dobre - je to zo zisku - ale 
365.000 dostáva táto firma, nazvime to tak, ktorá je firmou obecnou; len sa to nechce 
nejako chápať - z mestskej časti. Takže v podstate, keď teda, to bolo zo zisku, tak 
tých... neviem koľko to stálo, sa má prehodiť - alebo ten zisk, celý, sa má vrátiť 
k dotácií, vyrovnať sa to má a môže sa to použiť na niečo iné, tak to napísala aj jedna 
aktivistka priamo pánu Adamcovi, s ktorým si v tomto dosť bohatú komunikáciu 
viedla. Ďalej, na tom bilboarde bol pán riaditeľ s tými moderátorkami a 
moderátorom - a niektorí z nich sú dlhšie v televízii ako on. My sme si to dali 
posúdiť renomovanou PR agentúrou a jednoznačne oni povedali : -nazvite to ako 
chcete. Ide tu o zviditeľňovanie sa, ide tu o istú osobnú reklamu, ide tu o politický 
marketing. Všetko možné je na to použiť. Ale čo ďalej? Ja, ako členka redakčnej 
rady, tvrdím jednu vec. Tam sa prialo „dobré leto“ – „príjemné leto divákom TVR“. 
Ale veď my sme firma aj RE - Ružinovské echo. Tak tí čitatelia už, akože, tí už 
nemusia mať príjemné leto - nazvime to takto ironicky. Ďalšia vec: Bolo mi 
povedané,... tak ja budem pokračovať mám 3 minúty v občanoch... k bodu. 

 
p. Pekár, starosta MČ: K bode 10. Pani... pani Karasová a pripraví sa pani Vašečková. 
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p. Karasová, obyvateľka MČ: Dobrý deň. Vážený pán starosta, keďže mám ako občianka 
vymedzený veľmi krátky čas, tak poprosím o také ... o vaše odpovede na takých 10 - 
nehovorím, že božích prikázaní - ale to, čo ma trápi v tomto Ružinove. Takže: bod 
číslo 1 - Prečo ... sa nevenuje a teda ani vy, dostatočná pozornosť čistote a poriadku 
v Ružinove? Lebo to čo robia bezdomovci v tých parkoch a čo je špiny okolo, to ja 
sa hanbím za to, priznám sa. To ... len za posledné roky; nebývalo to kedysi takto. 
Zábradlia sú, proste, hrdzavé; nič... ničomu sa nevenuje pozornosť, stromy nie sú 
orezané. No dobre. Prečo je mestská polícia taká bezzubá? To je, akože 2. otázka. 
Vôbec ju nezaujíma ako to vyzerá, proste, s občanmi, čistotou. Ja som ešte nevidela 
nikoho z nich na ulici, že by niekomu dali pokutu, keď odhadzujú špiny, papiere, 
atď. Bohužiaľ, je platená podľa mňa úplne zbytočne a treba ju asi zrušiť. Aspoň v 
Ružinove určite. Po tretie, tretia otázka- Prečo v Ružinove nepracujú jednotlivé 
oddelenia, teda u nás, na výbore... na miestnom úrade tak, ako inde? Poznám to aj 
z iných... iných aj miest aj častí. Pretože, napr. čo sa mi nepáči - je sociálne 
oddelenie a oddelenie životného prostredia, ktoré neviem, či sú tam protekční ľudia 
alebo čo, ale určite to nie sú služby smerom k občanom. Skôr je to také, že niečo 
vyhovuje im. Keď bude treba konkrétnejšie, tak to rada potom rozvediem. Lebo 
napr. je problém jedna vec, čo je veľmi dôležité. Stalo sa to aj mne, keďže ja doma 
nemám nikoho, som osamelá a keď som mala úraz, tak potom nemáte absolútne... 
ma nemá kto odviesť naspäť. Nič! Ja som o polnoci išla z nemocnice pešo, sama. A 
toto predsa by mala byť nejaká koordinácia - dajme tomu tej nemocnice a aj so 
sociálnym oddelením, aby sa vedelo, že čo ...aby niekto neostal vyslovene na 
holičkách; čo sa teda deje. Takže v tomto smere by som ja rada, keby sa niečo 
zmenilo - už teda nie len kvôli mne. Cesty, chodníky na Štrkovci - prosím pekne 4. 
otázka - to je doslova japončina „sama-jama“. Od Ministerstva vnútra... hasičov to je 
niečo strašné. Ja sa pýtam pánov poslancov za Ružinov, čo robili doteraz? Za čo sú 
platení. Nič sa tam nezmenilo. Bývam tu dvanásty rok - je to hanba! Hanba, ako to 
tam vyzerá. Už som hovorila aj samotným zamestnancom Ministerstve vnútra; 
neviem, asi to nemá kto riešiť. No. 5. otázka-  pán starosta na vás - Prečo sa 
nezúčastňujete pravidelne Bratislavskej televízie? Lebo ja ju dosť sledujem a tam idú  
stále dookola- hlavné mesto... teda Nové Mesto, Petržalka, Rača - všetky tam chodia, 
riešia problémy; sú tam tie besedy. Ja som sa pýtala tam tej pani Važanovej, ona 
povedala, že nechcete ísť. Tak neviem kde je pravda. Ale ja by som bola rada, aby sa 
aj to riešilo. Lebo tak sa to dozvie najviac ľudí, keď to ide cez televíziu, no. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Čas. 
 
p. Karasová, občianka MČ: Koľko je to - čas? Ježiš Mária! 
 
p. Pekár, starosta MČ: Nevadí. Pani Karasová, nechajte mi tie otázky tu. 
 
p. Karasová, občianka MČ: Ale ja nemám kópiu. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prefotíme to. Tu na organizačnom a ešte mi povedzte - tú prvú ja 

potom zhrniem v diskusii. Prvá bola aká? Aký bod? 
 
p. Karasová, občianka MČ: Prvá bola dostatočná pozornosť čistote a poriadku v tých 

parkoch a tak. No a potom som, ale jeden dôležitý bod, ktorý by som rada povedala, 
že prečo sa.... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Už je 30 minút. ...teda.. Nie to ma budú obviňovať, že mi robíte 

kortešáčku v priamom prenose. Poprosím, nie- nie- nie, nechajte to na 
organizačnom...  to v kuloároch teraz, keď pôjdete tam, na organizačné tak im niečo 
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povedzte... Poprosím pani pani Vašečková, nech sa páči 3 minúty. Tíško poprosím...  
Ticho, nehádajme sa tu. Pani... pani... pani Vašečková, nech sa páči, máte slovo a 
bez mikrofónu.... 

 
p. Vašečková, obyvateľka MČ: Dobrý deň prajem. Dovoľte mi prosím, aby som predniesla 

taký svoj osobný problém ohľadom parkovacieho miesta. Žiaľ, nejak sa mi to nedarí 
vyriešiť, pretože termín mám stále, neustále proste posúvaný, takže len pre takú 
krátku rekapituláciu. Môj manžel si ešte v roku 2015 zažiadal o invalidné parkovacie 
státie, ako invalidný dôchodca. Jeho žiadosti žiaľ bolo vyhovené až po ôsmich 
mesiacoch. Parkovacie státie bolo v tom čase vydané na automobil, ktorého som bola 
vlastníčkou a teda stále aj som vlastníčkou. V júli tohto roku môj manžel zomrel, ale 
parkovacie miesto by som teda naďalej chcela mať v prenájme a naďalej ho užívať. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nie, nevykrikujte tu prosím vás. Prosím vás, ticho, hovorí pani.. 
 
p. Vašečková, obyvateľka MČ: ... Čiže z tohto dôvodu som podávala aj žiadosť o zmenu 

údajov, teda a to konkrétne žiadateľa a následne som žiadala o vystavenie aj šekovej 
poukážky. Najskôr som sa osobne teda spojila s pánom Penerom, žiaľ teda nejak 
bezúspešne. Čiže opäť som podala písomnú žiadosť, na ktorú som však dostala 
neadekvátnu odpoveď. Opäť som podávala písomnú žiadosť, opätovne som teda 
žiadala o prehodnotenie mojej predchádzajúcej žiadosti. Do dnešného dňa som teda 
odpoveď nedostala. A zhruba pred dvoma týždňami som si zajednala termín 
návštevy u pána starostu, ktorý som teda aj následne obdržala. Bolo to včera na 
25. 9. Tento termín mi bol vlastne pre časovú zaneprázdnenosť pána starostu 
zrušený. Nový termín mám na 3. 10. ale vopred mi bolo oznámené, že teda keď pán 
starosta bude opäť zaneprázdnený, tak že sa mi posúva ten termín. Hej? A ja mám 
doma malé deti, takže nemienim tu stále nejak chodiť. Čiže z tohto dôvodu som 
volila možnosť osloviť vás. Hej? Aby ste mi teda v tomto vedeli nejako proste 
pomôcť. Pripravila som si teda pre vás aj materiál, ktorý vám teda dám; a na záver 
by som chcela podotknúť, že teda vlastne spĺňam všetky podmienky, aby mi bola to 
parkovacie státie pridelené -a nie som majiteľkou ani garáže. Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán Herceg. Ticho, nevykrikujte tu, tu nie je tu 

holubník. 
 
p. Herceg, obyvateľ MČ: Ďakujem ja by som poprosil aj prezentáciu, pánov technikov. 

Chcem hovoriť o jednej takej téme, - ale ešte predtým než na ňu prejdem, tak len 
jedno malé upozornenie a prosba na pracovníkov miestneho úradu, že na úradnej 
tabuli zmizol archív, od istého času nevieme sa dostať k žiadnym rozhodnutiam, 
podobne. Tak keby sa dalo zjednať náprava. No a téma ktorej sa ja chcem venovať 
je... je budovanie chodníkov a cyklotrás v Ružinove. A chcem trošku pripraviť aj 
pôdu pre prerokovávanie rozpočtu, ktorý za chvíľu... za chvíľu do tohto 
zastupiteľstva príde. Ako občan som členom komisie územného plánovania, 
životného prostredia a dopravy a v tejto komisii sme sa rozhodli zásadným 
spôsobom žiadať navýšenie rozpočtu na chodníky a ...a cyklotrasy v Ružinove. Ako 
vidíte na obrázku, tak nejaké opravy chodníkov sa priebežne každý rok robia; ale 
otázka je, či sa robia na úrovni 21. storočia? Či to nie je len v podstate plátanie. 
Niekde, naozaj, vymení sa asfalt, ale bez nejakých ďalších... ďalších úprav. Vidíte 
tam napr. Bachova ulica, Ivana Horvátha - niektoré úpravy sú dokonca... čo sa týka 
cyklotrás - mestské - napr. Košická ulica, ale asi takto to v Ružinove mať nechceme. 
A my by sme sa mali zaujímať aj to, čo magistrát na magistrátnych cestách a 
chodníkoch robí pre Ružinov a tlačiť na správne riešenia. Viď napr. nový asfalt na 
Tomášikovej ulici, kde neboli riešené bezbariérové obrubníky, čo mohla byť len 
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úplne malá investícia - už sme to mali mohli mať kompletne spravené. Dneska po 
hlavnej križovatke Ružinovská - Tomášikova mamičky s kočíkmi preskakujú 
cyklisti, preskakujú.  Poprosím ďalší slide. Taká malá ukážka, že sa to dá robiť aj 
inak, ale všimnime si, že Trnava, ktorá možno je ešte menšia ako samotný Ružinov, 
dokáže budovať takéto cyklotrasy a chodníky a krásne z dlažby - vodopriepustné 
riešenie, napr. oddelené cyklotrasy a jednoznačne značené, bezpečné, nemiešajú sa 
nám chodci s cyklistami. Nemali by sme aj my mať aspoň takéto ambície, v 21. 
storočí, s najväčším rozpočtom z mestských častí na Slovensku? Môžeme ísť na 
ďalší slide. Tu vidíme, v akom stave sú naše cyklotrasy dneska. Vidíme, že to je 
absolútne neakceptovateľné. Popraskaný asfalt, nejaké značky na zemi a to je všetko, 
samozrejme, v zmiešanom móde s chodcami. Takže asi... asi to chce naozaj trošku 
siahnuť hlbšie do vrecka, ale keď už to robíme, skúsme to robiť poriadne. A preto by 
som bol rád, aby... aby v rozpočte ste podporili navýšenie niečoho, čo sa dotýka 
každého občana Ružinova. Chceme ľudí dostať do MHD, na bicykle, na ... peší 
pohyb a von z áut. Ako, keď vlastne nemajú kade chodiť? Poprosím ďalší slide. No, 
čiže môžeme sa rozhodnúť, ako to chceme opravovať - len novým asfaltom alebo 
tak, ako to vidno v Trnave. Môžeme prejsť na posledný... no, tak ja len teda 2 body 
na záver, 2 požiadavky, ... radikálne navýšiť rozpočet na budúci rok práve pre túto 
oblasť a 2. bod - investorov v rámci výstavby tiež zaviazať, aby na ich pozemkoch, 
keď budujú chodníky, zároveň budovali aj časti cyklotrás a chodníky v komfortnej 
šírke, nie ako nutné zlo, nutné minimum. O cesty sa staráme, aby boli, aj magistrát - 
a čo chodníky a čo cyklisti? Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Hrapko, nech sa páči. 
 
p. Hrapko: Ďakujem pekne za slovo. Musím to riešiť, bohužiaľ, takýmto netradičným 

spôsobom, lebo mám o šiestej ďalšie stretnutie; musím odísť, takže ako občan 
Ružinova som využil možnosť predstúpiť pred vás a pogratulovať najstaršiemu 
poslancovi mestskej časti Bratislava-Ružinov Jozefovi Matúškovi k jeho dožitým 
70-tym narodeninám. Jozef, dovoľ aby som ti pogratuloval. 

 
p. Matúšek: Ďakujem veľmi pekne.. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne ...  v bode Rôzne bude bukréta a nie len 

jedna ale dve; čiže máme tu dvoch - viete, že gratulujeme, keď sú okrúhle jubileá, 
takže - neprezradím pánovi poslancovi, kto bude ďalší oslávenec, ale v bode Rôzne. 
To bolo vystúpenie obyvateľov. Ešte otváram diskusiu k tomu... k týmto bodom. A 
tak ako je schválené uznesenie, preto som aj od pani Karasovej žiadal... teda prosil, 
aby nechala kópiu tých otázok. Hovorkyňa mestskej časti, aj keď dnes je u lekára, 
urobí potom vyhodnotenie a riešenie týchto vecí. Ja som si z tých piatich zapamätal 
4 otázky. Špina - no špinu riešime. Jasné, každému sa zdá, že mohlo by byť čistejšie; 
a to sa nielen zdá, ale je to fakt. Veľakrát si to robíme sami. Nehovorím, že práve tí, 
čo vystupujú, že demolujú smetné koše - to, čo pán poslanec Patoprstý tiež sa dosť 
rozčuľovať aj sa na neho obuli ľudia, keď použil tvrdšie slovo na tých, ktorí 
demolujú mobiliár mestskej časti, ale myslím si, že nezaslúžia si jemné slová. Ale to 
sú už naozaj výtržníci, ktorých by mali policajti pokutovať, respektíve ich rodičia by 
mali zaplatiť to, čo nám zničia; nielen zničia, ale aj... aj neporiadok okolo večierky 
v Prievoze. To som si nafotil a dávali sme to upratovať. Tak isto bezdomovci pri 
Martinskom cintoríne, čo hovoril pán veliteľ, už sám osobne tam chodí a robí s nimi 
poriadok. Takže sme... musím... musím pochváliť Ružinovský podnik  
verejnoprospešných služieb, že ten systém čistenia sa zlepšil. Je aj ... to blokové 
čistenie, kde osádzame značky a autá nám neparkujú, keď čistia. Viete, že pred 
mesiacom bola veterná smršť, čiže nám popadali konáre. Práve aj dnes budeme mať 
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v zastupiteľstve zmenu rozpočtu, kde navyšujeme položku práve na životné 
prostredie. Oddelenia nepracujú ... koordinácia so sociálnymi so sociálnym 
oddelením. To je úloha nemocnice. Moja mama tiež, keď bola v noci v nemocnici, ja 
som sa ... teda nepochádzam z Bratislavy, čiže išiel som domov, ale sanitka ju 
priviezla. Takže toto... len treba byť trpezlivý. Nemocnice majú rozvoz pacientov. Je 
pravda, že... že možnože v budúcnosti - sociálny taxík, ako v niektorej mestskej časti 
pracuje - ale to si vymieňame skúsenosti, či je to použiteľné teraz sú tie 
elektromobily, takže možnože, keby sa nám... ale to je...  berte tiež taký možno plán 
do budúcnosti - podarilo nejaký elektromobil na sociálny taxík, tak mohol byť 
využívaný. Uvidíme, ako to bude fungovať inde. Cesty, chodníky, Štrkovec - mesto 
bude opravovať teraz v okolí Štrkovca; to je ten, na to Ministerstvo vnútra, smerom 
na trh a to okolie. Čiže to je... to sú mestské pozemky; tak tieto budú rekonštruovať. 
My aj, vďaka, tu bolo povedané, že poslanci - to vlastne pán Herceg hovoril, v 
komisii sa zaoberajú rekonštrukciou ciest chodníkov; teraz prišiel s témou 
cyklotrasy. Čiže robíme, je to ...je veľa kilometrov, čiže treba byť trpezlivý a hlásiť 
tie cesty, ktoré si myslíte, že treba ...treba prioritne opravovať. Ale naozaj, je tu 
zostavené poradie a určite príde na každú cestu a chodník. Bratislavská televízia - 
prečo nevystupujem v televízii. Keď ma pozvú, vystúpim. Ja si nepamätám už 
presne, kedy som bol v Bratislavskej televízii. Takže, to nie je to, že nechcem - 
možnože to bolo zle pochopené; ale mali sme nejakú debatu; a hovorím, nepamätám 
si presne, kedy Bratislavská televízia. Ružinovská televízia v pohode, tam sa zase ja 
ospravedlňujem, keďže v stredu ...debata - ja som si myslel že už pôjdem dnes... teda 
zajtra, ale mám tam program o 17:30. Tak dopredu sa ospravedlňujem všetkým 
Ružinovčanom, že v debate zasa nebudem. Ale stredy mi vychádzajú tak, že kvôli 
zdravotným problémom - a tak, takže pondelky , stredy mám večer vybukované. A je 
to v čase práve, keď je debata. Ale hovorím, to je otázka možno dohody - aj s 
Bratislavskou televíziou. Ale keď ma chcete stretnúť, tak prvý utorok v mesiaci - 
Stretnutie s obyvateľmi, vždy na nejakom inom sídlisku. A tých ďalších 5 bodov, 
ktoré ste nestihli odprezentovať, tak tie budú potom vybavené, v tabuľke a 
v materiáli, respektíve môžeme sa stretnúť a tiež si... tiež sa dohodnúť na riešení tých 
ďalších otázok. Potom ...potom bola pani Vašečková/ dobre si pamätám?/  ktorá 
hovorila o parkovacom mieste. Ja sa ospravedlňujem, naozaj, na poslednú chvíľu 
sme museli zrušiť program...teda to moje stretnutie s vami, lebo z neodkladných 
pracovných povinností som nebol na úrade, tak som poprosil kolegyne, aby vám 
zatelefonovali a preložili to. Nechcem sa vyhovárať, ale ten kalendár je tak nabitý, že 
- snažím sa, čo najskôr sa stretnúť s ľuďmi, ktorí o to žiadajú; ale nevychádza to.  
Keby som chcel byť...tak, že mám 7 a pol hodinový pracovný čas a 37 a pol 
hodinový týždeň, tak možnože by boli mesačné čakania na stretnutie so starostom. A 
to by som bol nerád. Čo ja mám informáciu - ale nechcem takto diskutovať s vami, 
bol problém, že ste vlastníčkou garáže; a teraz ste nás tu zmiatli, že nie ste... 
vlastníčkou ... garáže a - lebo to je dôvod, kedy máme platné VZN-ko - nemôžeme 
prideliť parkovacie miesto. Čiže toto si vydiskutujeme. Neviem, ako sme my k tomu 
prišli, že vlastníte garáž. A potom, ak je voľné, máme to VZN-ko, kde... 
prenajímame 50 % parkovacích státí. Čiže ak je tam voľné a je žiadosť, tak nie je 
dôvod vám neprenajať. S tými cyklotrasami - ja som tiež cyklista, aj keď teraz viac 
bicykel oddychuje v garáži; tento rok som s manželkou bol raz na hrádzi - ale dúfam, 
že ešte bude babie leto. Čiže veľmi rád bicyklujem. Ja som myslel, že ukážete... 
ďalšie chodníky. Bol som teraz v sobotu v Bioparku, tam sme to aj zrekonštruovali, 
tam sa to nejako práska  , čiže tam to bude musieť opravovať - a tam sme mali aj 
cyklochodník vyznačený tým starým spôsobom, čo ste robili. Čiže, áno, ja tiež 
súhlasím s tým, že mali by sme to viditeľnejšie a bezpečnejšie označovať; a - to je na 
debatu. Ja som tento týždeň podpisoval objednávku na ...cyklocesty v Prievoze, ale 
nie takú na realizáciu, ale štúdiu. Čiže môžeme si aj to pozrieť spoločne; ja tam 
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bývam, čiže mám nejaké tipy. A ten kto bude robiť, tak môžeme si spolu sadnúť aj... 
aj vaša komisia, aby sme si povedali, kde chceme cyklotrasy v Prievoze. To je, čo 
som si zapamätal všetko. A hovorím, tieto vystúpenia obyvateľov - bude materiál, 
kde bude riešenie tých otázok, ktoré boli tu podané. Ďalší, ktorý sa hlási, pani 
poslankyňa Tomášková, nech sa páči. 

 
p. Tomášková: Ja len veľmi krátko chcem zareagovať na pani, ktorá , neviem - na mikrofón 

povedala, že som nič pre Ružinov neurobila, dokonca tu nebývam. Tak chcem jej 
povedať, že som Ružinovčanka, bývam tu roky rokúce a - jej vystúpenie bolo 
kritické k mnohým veciam, ktoré v Ružinove naozaj nefungujú. My, poslanci, vedzte 
teda - ja za seba som tu už 6. rok, nie som ten typ poslanca, ktorý so všetkým, čo sa 
tu urobí odprezentujem sa na facebook-ovom profile alebo rozprávam. Ale - len pani 
Karasová opýtajte sa napr. dám z odboru životného prostredia alebo iných vecí, že či 
poslankyňa Tomášková je zrovna ten človek, ktorý naozaj ani prstom nepohol. 
Trošku možno máte inú informáciu od iných ľudí. Ja beriem - to možno niekomu nie 
som sympatická a možno ani vám nie som sympatická, ale že som nič neurobila v 
Ružinove za 6 rokov, čo tu pôsobím, nie je pravda. Nebudem vám to tu menovať. 
Ale keďže ste moje meno povedali verejne, aj ste ma verejne obvinili, že nebývam v 
Ružinove a tým pádom som nič pre Ružinov neurobila - to nie je pravda. Ďakujem. 
Ale nerada by som bola, keby sme to tu rozmazávali. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Patoprstý. 
 
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja začnem spätne na margo toho, čo ste 

naposledy hovorili, že teším sa že ste boli u nás na Ostredkoch v parku. Škoda, že ste 
sa neozvali. Mohli sme si to spolu prejsť - tie cyklotrasy, aj tie chodníky. A zrovna ja 
som to hovoril už aj tuto presne na zastupiteľstve - tá cyklotrasa, ktorá vy hovoríte, 
že cyklotrasa - ona je oficiálne vyznačená ako cyklotrasa, ale je to chodník, po 
ktorom chodí strašne veľa ľudí s deťmi, malé deti sa tam bicyklujú, malé deti sa tam 
kolobežkujú; a je to veľmi nešťastné označenie cyklotrasy. Pretože cyklisti tam idú 
niekedy veľmi rýchlo s tým, že sú na cyklotrase a naozaj tam prichádza ku kolíznym 
situáciám. Čiže ja by som prosil o zváženie toho, že či to je vhodné ako cyklotrasa? 
Keďže to je naozaj chodník, ktorý je uprostred sídliska. Ďakujem. A na margo toho 
by som ešte zareagoval, čo sa tu hovorilo o tých bezdomovcoch o tom  neporiadku. 
Pani Karasová má pravdu - sme to tu hovorili aj my, samozrejme, vieme o tom. A - 
nevieme riešenie. Ja by som jej chcel týmto povedať, že snažíme sa o to a že - keď 
mám byť objektívny, tak áno ,aj pani Tomášková má veľké zásluhy a v tomto aj úrad 
sa snažil, lebo to vidím vo VPS-ke, že naozaj že pán prednosta naháňa VPS-ku, aby 
sa s tými bezdomovcami nejako vysporiadalo, ale žiaľbohu ide to ťažko a nejde to. 
My sme ich z Ostredkov nejako... rôznymi aktivitami aj takými sociálnymi 
experimentami dostali; preč momentálne sú pred cintorínom. Tak dostaneme od 
cintorína preč, tak sa presunú na Štrkovec. Dostaneme ich zo Štrkovca preč, tak sa 
presunú ku Miletičke. Dostaneme ich z Miletičky, tak sa presunú na Nivy. Tak asi 
takýmto štýlom ich presunieme až do Starého mesta a potom nech si to riešia v 
Starom meste. Neviem, neviem, ako inak by sme to riešili.A ešte na margo pani 
Vašečkovej - my sme si tu, s pánom Guldanom prešli tieto papiere, a tam je jedna 
vec zrejme, na ktorú pani Vašečková, narážala a to je to, že ona poslala žiadosť na 
úrad; a namiesto toho, aby jej z úradu bolo odpovedané, tak jej došlo zrušenie 
parkovacieho miesta bez toho, aby sa jej niekto ozval. Čiže zrejme - také vzhľadom 
k tomu, že čo sa jej stalo aj v rodine za udalosť, tak trošku ...trošku necitlivé riešenie. 
Takže, takže by som. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán zástupca. 
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p Patoprstý: Pán Guldan hovorí, že by to mohol byť ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Čiže iba toľko odo mňa. Ďakujem. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. Pán zástupca Pener. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo pán starosta. Martin, odpoviem ti.  Ja 

som s pani Vašečkovou v lete mal stretnutie. Vtedy ešte na moje otázky, alebo na 
môj záujem vlastne potvrdila mi, že garáž vlastní. Podľa našich informácií ešte včera 
tá garáž bola zapísaná v katastri na jej meno. Ja ten problém sledujem od 2015... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Poprosím nevykrikujte. Rokovací poriadok nedovoľuje, aby tu..... 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Maťo, ešte ťa môžem ubezpečiť, ja som s tou rodinou 

bol, aj s nebohým pánom Vašečkom od 2015 v kontakte. My sme vtedy - na hrane 
tých pravidiel parkovania, ale našli spôsob, ako dosiahnuť to, aby to parkovacie 
miesto mali. S pánom Vašečkom som sa potom stretával aj osobne; boli to príjemné 
stretnutia. Jeho smrť ma zarmútila. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Stretneme sa a pozrieme si to. Nemôžeme sa obviňovať, či to bolo 

alebo nebolo v katastri. To ... nemôžeme teraz ...ani to nevyriešime. Končíme bod 
vystúpenia občanov. Chcete si dať prestávku do 18-tej? 18:00 pokračujeme v 
rokovaní. Ďakujem.  

 
 
Bod č.10 
Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za I. polrok 2017 
 
p. Pekár, starosta MČ : Dámy a páni, pokračujme bodom číslo 10. Informácia 

o hospodárení spoločnosti za prvý polrok 2017. Poprosím pani poslankyňu Petru 
Palenčárovú, konateľku TVR a RE, s.r.o. aby predniesla materiál. 

 
p. Palenčárová, TVR a RE : Vážený pán starosta, vážené panie poslankyne, páni poslanci, 

predkladám materiál Informáciu o hospodárení spoločnosti TVR a RE za 1. polrok 
roku 2017. Táto informácia bola na miestnej rade, komisii školstva aj vo finančnej 
komisii. Za 1. polrok spoločnosť dosiahla zisk 22.712 Eur a momentálne sme v 
situácii, že máme po verejnom obstarávaní spoločnosti, ktorá nám bude 
rekonštruovať techniku, meniť ju; a zmluva je podpísaná, začiatkom budúceho 
týždňa by malo začať s rekonštrukciou. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Do tohto bodu sa 

prihlásila pani Miklovičová. Dám hlasovať. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
Podľa mňa... bude prezentácia... J nás nadpolovičná väčšina? Hlasujeme.  

Hlasovanie: 
hlasovanie č. 17. 

           za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 14 
- MZ nie je uznášaniaschopné 

 
No skúsme zahlasovať, podľa rokovacieho poriadku končím ... zastupiteľstvo a do 
14 dní sa stretneme. Poprosím kolegov, choďte zavolať, lebo to nemôže byť taký 
holubník... ja to už tu upozorňujem niekoľkokrát..  Choďte ..... Ešte pred 
opakovaným hlasovaním sa budeme prezentovať. Ideme sa najskôr prezentovať. Ak 
je nás nadpolovičná väčšina pokračujeme, keď nie, tak naozaj už asi... Prezentujme 
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sa. Dobre, je nás sme uznášaniaschopní. Takže - ešte raz, pani Miklovičová k bodu 
číslo 10. Podľa rokovacieho poriadku musíme hlasovať. Hlasujeme... hlasujeme.  

Hlasovanie:  
hlasovanie č. 18. 

           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 6 
- návrh bol prijatý 

 
Nech sa páči pani Miklovičová máte slovo. 
 
p. Miklovičová, obyvateľka MČ  : Ja teda pokračujem, takže už bez veľkých rečí okolo. K 

tomuto, čo je predložené, sme skonštatovali, že ide vlastne o taký polročný sumár. 
Z tých čísiel, ktoré sú predložené sa nedá spraviť žiadny  výstup. Samozrejme, že 
s.r.o.-čka je v zisku, to teda hodnotíme kladne; ale urobíme to, čo sme urobili pred 
piatimi rokmi. Sme si vyžiadali hlavnú knihu celého hospodárenia; bola s tým trošku 
taká oštara, ale proste sme to zistili - hospodárilo sa aj vtedy dobre v TVR a RE. 
Takže toto je taká naša najbližšia aktivita. A teraz pokračujem k tomu, čo som 
povedala - o tých billboardoch. Nezvýši sa tým sledovanosť, že sa niekde zapraje 
dobré leto divákom - čo vraj bolo cieľom. Pretože nikoho nebude motivovať, aby si 
objednal iný balík u káblového operátora, keď mu niekto zapraje dobré leto na 
billboarde. Ďalej je to, že ... tam chýbali čitatelia; lebo čitatelia Ružinovského echa - 
tak isto potrebujú, keď už teda - byť všimnutí,  a v obraze. Ale zaujímavé, že v 
Ružinovskom echu bol ten istý reklamný šot, teda reklamný obrázok, na strane, ktorá 
bežne sa predáva v inzercii, asi do 1.200 s DPH. Opäť tam nebolo - ani v tom 
Ružinovskom echu zapriané „dobré leto ružinovskému... teda čitateľom 
Ružinovského echa. V podstate to, že je Ružinovské echo čítané, tak sa nedá 
verifikovať z toho, že je taký a taký náklad. Vôbec nie. Keby sa s nami niekto 
rozprával, my si to mapujeme; niekde príde Ružinovské echo a kopu ďalších tlačovín 
reklamných a hneď to niekto berie do zberu, alebo to zostáva - a vieme ktoré domy. 
Takže nie, že je veľký náklad, že je čítané. To vôbec nie je verifikované. Pritom 
telka mala svoju anketu, ale Ružinovské echo nikdy anketu nemalo. Ďalej - je tu 
zaujímavý postreh jedného aktivistu, že - keď sme videli tie bilboardy ... teda s tým 
„prianím dobrého leta“, je zaujímavé, že to isté oblečenie má  pán riaditeľ aj na 
súkromných, teraz, kampaní... bilboardoch v kampani k župným voľbám. Takže to 
znamená, môžeme sa domnievať, že tá fotografia bola tiež zhotovená - tak ako bolo 
... zaplatené umiestnenie tých bilbordov; a je to to isté. Ja, ako členka redakčnej rady, 
som včera dostala obťah,  alebo predvčerom, a prvýkrát v Ružinovskom echu je 
takzvaný úvodník, alebo editoriál, opäť ho robí pán riaditeľ. Predtým sa mi to 
nepodarilo presadiť, aby táto rubrika bola . Oslovili sme pána starostu vtedy, že by to 
sa patrilo urobiť, lebo takto regionálne periodiká fungujú. Nedotiahli sme to. Ale 
zaujímavé, že teraz v tomto kampaňovacom období je editoriál taký, aký je. No a ja 
potom nakoniec ešte budem hovoriť s redakčnou radou. Neodpovedala mi pani 
konateľka; tak to už ani nekomentujem. Budem to riešiť ešte inými spôsobmi. 
Pretože sú sociálne siete a tam vidí viac ľudí, aj keď nepočuje. 

 
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Faktickou pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda : Ďakujem pekne. Pani Miklovičová v podstate povedala to, čo som aj ja chcel 

povedať. To, čo ma bude zaujímať, je tak  isto na transparentných účtoch  
kandidátov -  či tam budú mať napríklad  to, čo spomínali, že sa dosť podobajú tie 
bilboardy a fotografie; či tam budú napríklad náklady na fotografov náhodou nie je 
totožné s tými istými, ktoré malo aj TV Ružinov, keď robila svoje prezentačné 
materiály. 
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p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Prosím o čas, ja by som len 
jednu poznámku chcel, potom bude moderovať pán zástupca. Keď pani Miklovičová 
hovorila o tom, ako v minulosti si vyžiadali účtovnú knihu, ako Ružinovská televízia 
hospodárila dobre, tak práve pán riaditeľ zistil, že bývalý konateľ, žiaľ- neberte to 
tak- nie je tu, ja by som to povedal, pán Buocik nechal dlh v Ružinovskej televízii 
a potom vlastne bol splatený až tento rok v lete, myslím, ak sa nemýlim; že ten dlh, 
ktorý zostal z minulého volebného obdobia - v máji .Takže ...to len aby nezostalo 
nedopovedané, lebo my sme si to povedali v kuloároch, alebo teda v kancelárii; 
vyriešili sme to, hovorím, pán riaditeľ našiel peniaze a pomaly zobral... splatiť ... 
splatil aj vďaka zmluvám, ktoré sa mu podarilo zabezpečiť cez Bratislavu s hlavným 
mestom a s krajom. Nech sa páči, pán zástupca - veď. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Otvárame... vlastne už sme otvorili 

diskusiu; prihlásený pán poslanec Adamec. Nech sa ti páči. 
 
p. Adamec : Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážené dámy, vážení 

páni, ja by som len chcel zareagovať na pár vecí. Ja nechcem oponovať pani 
Miklovičovej, samozrejme, občania si môžu myslieť to čo chcú, alebo môžu myslieť 
svoje. Ja len by som veľmi rád reálie dal do poriadku. Áno? Jedna vec je, čo pani 
Miklovičová rozprávala o čítanosti a sledovanosti. Ružinovské echo - nejde 
o náklad- pani Miklovičová, ale to sme si my predsa povedali, keď sme sa o tom 
rozprávali. Ide o to, že kolportované do každej schránky. Takže sa ku každému 
občanovi dostane Ružinovské echo, pokiaľ je dobre kolportované. Áno? Takže 
ružinovské echo - je tak alebo nie? -ak sa kolportuje do každej schránky, alebo do 
každého... /to je možné... len o tom by som, ako, nerád teraz rozprával. / Ide o to, že 
kampaň sa robí na televíziu preto, lebo televízia bojuje o sledovanosť. Nie ani o 
sledovanosť počtu ľudí, ale aby ju vôbec ľudia - čiže ona potrebovala na seba 
upozorniť. „Tu som, haló, som tu - Ružinovská televízia“ Lebo ona je v Orange na 
53 mieste, v T-come na 65. mieste  - to my nevieme ovplyvniť. To sú veľké firmy. 
My sme na to veľmi malí. Ružinovské echo, ako také, nepotrebuje na seba 
upozorňovať, lebo sa by sa malo dostať - podľa všetkého- do štyridsiatich tisícov 
schránok – 39.600, myslím, je to. Preto sme zvolili kampaň televíznu. A využili sme 
svoj časopis - však sme jedna firma a v ňom sa teda, samozrejme bezplatne, tá 
reklama objavila. Čo sa týka peňazí, ako pán starosta vravel, my sme nedostali od 
magistrátu 4 mesiace v tomto roku peniaze, zhodou okolností v máji nám poslali celú 
kopu peňazí za 4 mesiace. Prvé , čo sme urobili sme zaplatili dlh - to bolo 6.000 
a 8.000. To sme... myslím tých 6.000 sa splácalo na splátky a tých 8.000 to sme 
jedným prevodom urobili, aby prvé, čo - bol spokojný úrad, potom sme si dovolili 
tento luxus. Že sme si urobili –proste- reklamu. Trvám, televízia je médiu, ktoré 
potrebuje takúto kampaň. Ja sa chcem stotožňovať s tou televíziou. Asi viac ako so 
zastupiteľstvom sa chcem stotožňovať s televíziou. Lebo naozaj, to je môj život. Ja 
som ... To ani nepopieram. Čo sa týka fotky - to som nedomyslel, pán Sloboda, to asi 
máte pravdu. Ale mal som proste dobrú fotku. Tú fotku dokonca som neplatil. To 
bola fotka, ktorú som mal. To nebola štúdiová fotografia; na bielom pozadí. To asi 
možno aj vidieť. Len z toho proste sa dal urobiť výrez. Proste -mal som ju, použil 
som ju. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Máme tú jednu faktickú na toto 

vystúpenie. Pán poslanec Sloboda, nech sa ti páči. 
 
p. Sloboda : Ďakujem. Spomínali ste peniaze z magistrátu; predpokladám, že asi nie 

z magistrátu, ale z miestneho úradu. .. Z magistrátu?.. Aha, dobre ...Hej.  Druhá vec 
je, že sa budem samozrejme hlavne pýtať cez interpeláciu na to, akým spôsobom ste 
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... zmerali aj efektivitu tých vynaložených peňazí. Že či to malo pre vás nejaký efekt; 
či máte viacej tým pádom divákov televízie Ružinov, keď už to boli tie inzeráty. 
A to, čo tu zaznelo opakovane-  už o Echu, že Echo nechodí - a napríklad tak isto  ho 
nedostávam. Tak kľudne, keď chcete, ja vám rád ponúknem akým spôsobom by ste 
si mohli odmerať kvalitu. Zavádzal som to vo všetkých súkromných firmách, 
poštárskych, ktoré roznášali takéto letáky do schránok. Rád vám to poskytnem, akým 
spôsobom sa to dá odmerať, nezávislo. Nech sa páči. A zadarmo - samozrejme. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak, faktická na faktickú. Igor, keby si mohol 

riadnym príspevkom.  ...Nie?...  Faktická na faktickú. A to o máme, že nemôžeme. 
No, už sa nejak prihlás a dáme ti slovo. Nech sa ti páči, máš slovo, Igor.  

 
p. Adamec: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, nebudeme vás samozrejme tým obťažovať, 

to si myslím, že si poradíme. Ja som len preto hovoril, že to boli peniaze z 
magistrátu, aby neprišlo k nedorozumeniu, že sme nebodaj, prešustrovali nejaké 
peniaze, ktoré sú verejné, ktoré patria občanom - za to ja považujem dotáciu z 
miestneho úradu, 365.000, ktoré dostávame. To, čo si privyrobíme, vravím, z toho 
som maximum vrátil úradu, čo bol dlh , a niečo sme si dovolili takto použiť. Bolo to 
1.265 Eur bez dph. Čiže žiadne desaťtisíce. 1.265 Eur. To si snáď môžeme dovoliť. 
Ja myslím, že jedna firma si to môže dovoliť. Nie? Má to efekt. No - upozorňujeme 
na seba. Ja som vravel - nie je to o tom, že počítame divákov. To ja neviem spočítať. 
To by som musel byť v peoplemetri, aby som to vedel spočítať. To je ďaleko, 
ďaleko, drahšie. To by ste sa divili, ako by sme šustrovali peniaze občanov, potom. 
Ale o to nejde. Upozorniť na tú televíziu - to bolo cieľom. A ja som pôvodne 
plánoval aj zimnú kampaň. A vidím, že to dráždi - tak snáď od toho aj upustím. Ale 
my sme chceli normálne priať pekné Vianoce Ružinovčanom, so zvončekmi. 
Neviem, budem sa radiť asi zo zastupiteľstvom. Neviem... ale ja som mal pocit 
...prosím?? Dobre. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Matúšek. Nech sa páči 

Jozef. 
 
p. Matúšek : Ja by som na predkladateľa mal jednu otázku, prostredníctvom odboru 

životného prostredia. S pani inžinierkou .... teraz mi vypadlo meno, prepáčte - a 
s inžinierom Rolíkom sme robili v Starom Ružinove obhliadku, s pani Ing. 
Richterovou, som myslel... s pani doktorkou Richterovou, prepáčte - a z toho som 
poslal v elektronickej podobe jednu správu. Adresoval som ju  riaditeľovi. A napadla 
ma jedna taká možnosť: Prečo nevyužijeme Ružinovskú televíziu, keď má taký 
rozpočet z našich prostriedkov, na to, aby sa občania dozvedeli, že čo je absolútne 
zabudnuté v Starom Ružinove - parky, chodníky, cestné komunikácie. Ja by som 
vám  to doprial pozrieť. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto ďalší sa nehlási do diskusie, končím 

diskusiu a poprosím predkladateľku, či chce využiť záverečné slovo. 
 
p. Palenčárová, TVR a RE : Ja by som sa ešte rada vyjadrila k - ani nie tým samotným 

bilboardom, lebo toho tu bolo už dosť povedané, ale- samozrejme PR aktivity, ktoré 
sa snažíme robiť na zviditeľnenie televízie nie sú len o tých bilbordoch. Ja dúfam, že 
v najbližšom čase sa nám podarí podpísať mediálne partnerstvá, ktoré nám pomôžu 
dostať sa na aj na obrazovky veľkých televízií. Takže... a to ... to bude zdarma. Budú 
to formy bartrov. Takže pevne verím, že... že aj toto bude niečo, čo nám pomôže, 
aby nás videli iní.  A teda... k Jožkovmu príspevku_  samozrejme, budeme radi za 
každý nový typ. Či už do televízie alebo do  Echa. Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto ďalší nie je prihlásený. Poprosím pani 

predsedníčku návrhovej komisie o znenie uznesenia. Nech sa ti páči.  
 
p. Šurinová : Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie... berie na vedomie 

Informáciu o hospodárení spoločností za 1. polrok 2017, ktorú predložila Mgr. Petra 
Palenčárová, konateľka TVR a RE s.r.o. 

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

uznesenia? Neeviduje žiadne, preto prosím hlasujeme. 
 
Hlasovanie : Za 17, nikto proti, 1 sa zdržal. Ešte počkám ...nikto nebol nehlasujúci. 

hlasovanie č. 19. 
           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

- uzn. č. 513/XXIX/2017 
Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený. Vraciam vedenie schôdze pánovi 
starostovi. 

 
 
Bod č. 11 
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30.6.2017 
 
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k bodu číslo 11 - Správa o plnení 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok roku 2017. Materiál 
uvediem ja a potom poprosím aj pani inžinierku Lehotayovú, aby ma doplnila. Na 
základe zákona o obecnom zriadení predkladám miestnemu zastupiteľstvu správu o 
plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2017. Mestská časť 
hospodárila rovnomerne, podľa disponibilných zdrojov. Výdavky mestskej časti v 1. 
polroku sa naplnili na 38,2 % a to z týchto dôvodov: finalizácia, následná fakturácia 
objednaných prác je realizovaná až v 2. polroku; vlastne bolo potrebné ovplyvniť ... 
bolo potrebné obstarať všetky investičné aktivity v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. Preto je nerovnomerné ... čerpanie kapitálových výdavkov. Výsledok 
rozpočtového hospodárenia odráža hlavne niekoľko trendov v oblasti príjmov 
a výdavkov. V príjmovej časti vyšší príjem z podielových daní, zvýšenie príjmu z 
prenajatých pozemkov, zvýšenie transferu z preneseného výkonu štátnej správy na... 
na účely na úseku školstva a príjem aj na základe zmluvy s Národnou diaľničnou 
spoločnosťou. Pri porovnaní v čerpaní a rozpočtu výdavkov k 30. 6. 2017 s čerpaním 
v roku 2016 sú rozdiely. Rozdiel je vidieť pri zmene, navýšení, dotácie na matričný 
úrad, čerpanie výdavkov v cestnej doprave, realizáciu a fakturáciu, oprava a údržby 
... komunikácii v priebehu 1. polroka. Tak isto sme trochu urýchlili prípravu zmlúv a 
na –vlastne- dotácie boli vyplatené v 1. polroku tohto roku. Tak isto boli zvýšené.. 
zvýšené dotácie na prenesený výkon aj originálne pôsobnosti úseku školstva; a tak 
isto sa zvýšil príjem neštátnym subjektom, kde je mestská časť povinná ... je povinná 
poskytovať finančný príspevok na ... na základe žiadosti neverejného poskytovateľa 
sociálnej služby obyvateľovi mestskej časti. To je vlastne, potom nadväzuje aj ďalší 
materiál - Zmena rozpočtu, kde budeme navyšovať práve v tejto položke, keďže 
máme veľa odkázaných ľudí a spravujú nám to tieto subjekty; a tak isto aj životné 
prostredie. Na úvod všetko. Poprosím... otváram diskusiu a poprosím aj pani 
inžinierku, aby bola k dispozícii. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu, 
poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu 
číslo 11. 
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p. Šurinová : Rozmýšľam, či budem čítať celé uznesenie ...? -  Nebudem. Budeme hlasovať 
podľa uznesenia tak, ako je predložený v materiály. Môžete dať hlasovať. 

 
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, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. 

Uznesenie k bodu číslo 11sme schválili.  Veľmi pekne ďakujem. 
hlasovanie č. 20. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1 
- uzn. č. 514/XXIX/2017 

 
 
Bod  č.12 
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017 
 
p. Pekár, starosta MČ : Prejdeme k bodu číslo 12 - Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Ružinov na rok 2017. Tak isto uvediem materiál. V súlade so 
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme  Návrh na 3. 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava Ružinov. Kľúčové faktory, tak ako som 
spomínal v predchádzajúcom bode, odrážajúce sa v ...  predkladanom návrhu na 
zmenu rozpočtu vo ... výdavkovej časti sú: havarijný stav zelene po veternej smršti 
na začiatku augusta 2017 a navýšenie žiadostí od občanov, v zmysle zákona o 
sociálnych službách (zákon č. 448/2008). V príjmovej časti - navýšenie príjmu daní z 
nehnuteľností na základe všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy, podľa skutočných príjmov. Je to teda, ako viete, ten 1. rozpočet sme 
prijímali konzervatívny, brali sme čísla a hodnoty z predchádzajúceho roka; ale už v 
minulosti sme ... diskutovali o senioroch. Teraz nám vlastne vystala ... vyvstala 
požiadavka, aby sme dofinancovali žiadosti občanov na základe zákona o sociálnych 
službách. Toto sú hlavné dôvody návrhu - predkladaného návrhu - na 3. zmenu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov. Ďakujem a otváram diskusiu k tomuto 
bodu. Nikto sa nehlási do diskusie? Pán poslanec Guldan. 

 
p. Guldan : Ďakujem pekne pán starosta. Neviem, či mi budeš vedieť ty odpovedať, alebo 

pani inžinierka Lehotayová - možnože áno. Obec zabezpečuje opatrovateľskú 
službu. Informovali ste na miestnej rade, teraz,  že sme teda od štátu na to dostali 
prostriedky. Nebude tých odkázaných ľudí na opatrovateľskú službu toľko, že nám 
budú chýbať peniaze? Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ : Predpokladáme, že nebude.  To môžem aj ja odpovedať, pretože 

sme - podľa vývoja, aký aká je potreba opatrovateľskej služby, to odhadli  - dúfam, 
že viac sme dali do tejto tretej zmeny rozpočtu, ako v skutočnosti budeme 
potrebovať. Pri príprave rozpočtu na rok 2014 už budeme potom počítať s tým , aby 
- pardon 2018 -  už budeme počítať takým číslom, ktoré reálne bolo v roku 2017, 
plus ešte niečo navyše. Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu, 
poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu 
číslo 12. 

 
p. Šurinová : Budeme hlasovať o uznesení tak, ako je uvedený v materiáli. Ďakujem 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
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Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 12 sme schválili. Ďakujem veľmi pekne.  
hlasovanie č. 21. 

           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 515/XXIX/2017 

 
 
Bod č. 13 
Návrh na zmenu stanov akciovej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných 

služieb v rozšírení predmetu podnikania 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 13- Návrh na zmenu stanov akciovej 

spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb v rozšírení predmetu 
podnikania. Poprosím pána riaditeľa Milana Sokola, aby uviedol materiál. 

 
p. Sokol, riaditeľ RPV-PS, a.s. : Vážený pán starosta, vážené miestne zastupiteľstvo, 

dovoľte predniesť návrh na zmenu stanov akciovej spoločnosti Ružinovský podnik 
verejnoprospešných služieb v rozšírení predmetu podnikania. Na základe analýzy, 
ktorú predstavenstvo spoločnosti urobilo, ako aj rozhodnutí predstavenstva 
spoločnosti sme spracovali tento materiál, ktorý sme predložili do poradu... do 
porady pána starostu. Tam sa prerokoval, následne, materiál. Ďalej sa materiál  
prerokoval v komisii finančnej, komisii životného prostredia komisii legislatívnej aj 
právnej. Cieľom je zabezpečiť zvýšenie výnosov, a nárast výnosov v 
podnikateľskom pláne spoločnosti na roky 2017 až 2027, v tom, že rozšírime 
predmet podnikania spoločnosti a následne tak skôr zabezpečíme plánované 
uspokojenie dlhov našim veriteľom. Všetko sa jedná o činnosti, ktoré sme schopní 
zabezpečiť. Je to v dôvodovej správe - 12 bodov. Ja chcem len povedať, že 
rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti vyžaduje zároveň aj zmenu stanov, ktoré 
je potrebné prerokovať na valnom zhromaždení. Toľko k tomuto materiálu. Pokiaľ 
máte otázky, som pripravený odpovedať. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie, končím 

diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
p. Šurinová : Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zmenu stanov akciovej spoločnosti 

Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb v rozšírení predmetu podnikania. 
Môžeme dať hlasovať. 

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

sa na hlasovanie, hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 15 poslancov, 1 bol proti, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali. Uznesenie k 

bodu číslo 13 sme schválili. Ďakujem pekne. 
hlasovanie č. 22. 

           za: 15, proti: 1, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 2 
- uzn. č. 516/XXIX/2017 

 
 
Bod č. 14 
Návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 

20.12.2012 
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p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 14. Návrh dodatku číslo 5 k Zmluve o 
komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20. 12. 2012. Tak isto poprosím pána 
riaditeľa Milana Sokola, aby uviedol materiál. 

 
p. Sokol, riaditeľ RPV-PS, a.s.: Ďakujem za slovo. Ja ešte doplním k tomu 

predchádzajúcemu materiálu, čo som zabudol, že zmena tých stanov bola predtým 
prerokovaná aj v dozornej rady, kde dozorná rada dala k uvedenému materiálu 
odporúčacie stanovisko. Takže to je na doplnenie. Teraz dovoľte, aby som predložil 
návrh Dodatku číslo 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku. Tak isto tento 
dodatok bol prerokovaný na porade starostu, následne v komisii finančnej, 
legislatívnej, právnej a komisii životného prostredia. Cieľom predkladaného návrhu 
dodatku je zaviazanie sa nájomcu, tzn. spoločnosti  Ružinovský podnik, aktualizovať 
všetok majetok prenajímateľa, ktorý je predmetom nájmu v zmysle zmluvy o 
komplexnom nájme všetkých dodatkov, vždy k 31. decembru predchádzajúceho roka 
a o vykonanie inventarizácie... k vykonaniu  - teda vždy v súčinnosti s poverenými 
zástupcami prenajímateľa. O tomto vlastne pojednáva celý dodatok. Chcem len 
dodať, že dodatok bol vecne prerokovaný a odsúhlasený s kompetentnými 
zástupcami miestneho úradu, ktorý ho aj spracoval. Toľko z mojej strany. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do 

diskusie. Končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby 
predniesla návrh uznesenia. 

 
p. Šurinová: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok číslo 5 k Zmluve o komplexnom 

nájme majetku uzatvorenej dňa 20. 12. 2012. Môžeme dať hlasovať. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú, pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 14 poslancov, nikto nebol proti, 3 sa zdržali, 2 nehlasovali. 

Uznesenie k bodu číslo 14 sme prijali. 
hlasovanie č. 23. 

           za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 2 
- uzn. č. 517/XXIX/2017 

 
 
Bod č. 15 
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Ružinov č. 490/XXVIII/2017 zo dňa 27.6.2017 a Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve 
o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi 
prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava 
nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 15 - Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov číslo 490/XXVIII/2017 zo dňa 
27. 6. 2017 a návrh dodatku číslo 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku 
uzatvorenej dňa 1. januára 2003 medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava-
Ružinov Mierová 21 Bratislava a nájomcom Prvá ružinovská spoločnosť a. s. 
Jarošová 1, Bratislava, ako príklad... prípad hodný osobitného zreteľa. Poprosím 
pána zástupcu Penera, aby uviedol materiál. Poprosím mikrofón pánovi zástupcovi 
Penerovi. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Už som tam. Ďakujem za slovo pán starosta. Vážené 
dámy, vážení páni, tento a nasledujúci bod súvisia. Tak keď dovolíte, uvediem 
spoločne a v závere potom včas upozorním, odčlením, že čo je  vlastne predmetom 
ktorého hlasovania. Takže predkladáme návrh na zrušenie uznesenia, ktoré vlastne v 
tejto chvíli je nepotrebné. Ak si spomeniete, na poslednom  - alebo ako sa hovorí? - 
 ostatnom- / ďakujem/ - ostatnom zastupiteľstve, koncom júna bol schválený dodatok 
k zmluve o komplexnom nájme – Prvá ružinovská - mestská časť, ktorý sa týkal 
vyňatia priestoru v HB bloku na Mesačnej. Dodatok bol schválený, ale následne v 
ďalšom bode samotný prevod majetku nezískal dostatočný počet hlasov, aby  bol 
vykonaný. Preto vlastne, ako som už naznačil, máme tu v tejto chvíli nepotrebný 
dodatok, ktorý je potrebné nejakým spôsobom vyriešiť. Avšak zároveň predkladáme 
de facto nové znenie Dodatku číslo 13 a to z dôvodu žiadosti spoločnosti Protea o 
prevod voľnej časti - to ešte dovysvetlím - časti nebytového priestoru v HB bloku na 
Azalkovej; teda v inom priestore. Tu, keď dovolíte, vlastne jedným dychom prejdem 
aj do toho druhého bodu, aby tá informácia bola komplexná. Spoločnosť Protea 
požiadala o prevod časti nebytového priestoru HB blok, Azalková, o výmere 31 m² . 
Ide o majetok, tradične, vo vlastníctve hlavného mesta, v správe mestskej časti. Prvá 
ružinovská a.s. súhlasila s vyňatím tohto majetku zo zmluvy o komplexnom 
prenájme. Žiadateľ si zadal znalecký posudok, ktorým bola cena tohto nebytového 
priestoru stanovená na 9.800 Eur a primátor hlavného mesta súhlasil udelil súhlas k 
prevodu nebytového priestoru za cenu minimálne 9.800 Eur. Tu by som chcel aj 
dodať, že z rokovania komisie finančnej, podnikateľských činností vyšla aj 
požiadavka o vysvetlenie, vlastne – alebo - doplnenie osobitného zreteľa - prečo ide 
potom v tom ďalšom hlasovaní o osobitný zreteľ. Vysvetlím to  tu. Je pravda, že 
spoločnosť Protea nie je vlastníkom pozemku, ani pozemkov pod susednými 
priestormi; avšak situácia v tomto HB bloku je nasledovná. Spoločnosť Protea je 
vlastníkom väčšej časti nebytových priestorov HB bloku na Azalkovej; väčšinu z 
nich získala už v roku 2002 a naposledy ešte jeden malý priestor, 20 m² - v roku 
2005. Prístup do tej časti nebytového priestoru, o ktorom sa ideme, baviť tých 31 m² 
je možný len cez susedný priestor, ktorý má v nájme Bratislavská teplárenská. 
Nachádzajú sa tam rozvody tepla, pričom ...  Bratislavská teplárenská nežiada o 
prevod a spoločnosť Protea vlastne vlastní priestory, ktoré susedia s väčšinou tohto 
predmetného priestoru. Využitie tohto priestoru, teda mestskou časťou, či nejakým 
iným nájomcom je nepravdepodobné; a bolo by veľmi ťažko zrealizovateľné. 
Zároveň pri voľbe tohto osobitného zreteľa vychádzali sme z postupov a praxe 
hlavného mesta pri obdobných prevodoch. Takže teraz, aby som sa vrátil na 
začiatok, sme v tom prvom bode  - Zrušenie dodatku nepotrebného a schválenie 
nového znenia Dodatku - zmluva o komplexnom nájme. Toľko hádam stačí. V 
prípade potreby, aj s pani kolegyňu Valkovou zodpovieme prípadné dotazy. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Prvý sa 

prihlásil pán poslanec Jusko. 
 
p. Jusko: Ďakujem. Ja ...ten bod a) sa mi nepáčia; ja zaňho určite nebudem hlasovať. Prečo 

by sme mali rušiť uznesenie zo 27. 6. 2017, keď sme jasne vyjadrili nesúhlas s 
prenájmom na Mesačnej 12? Nevidím súvislosť s bodom b).  Bavíme sa v bode b)  o 
Azalkovej 9. Čiže prečo by sa mal rušiť uznesenie, že s tým nesúhlasím? Raz som 
nesúhlasil, tak ten nesúhlas tam zostane. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Hlási sa niekto do diskusie? Nehlási. Končím diskusiu. Poprosím 

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
p. Šurinová: Nebudem čítať uznesenie, budeme hlasovať tak, ako je uvedené v materiáli. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú, pripravme 

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 10 poslancov, 1 bol proti, 5 sa zdržali, 3 nehlasovali. Uznesenie k 

bodu číslo 15 sme schválili. 
hlasovanie č. 24. 

           za: 10, proti: 1, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 3 
- návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
(osobitný zreteľ) (viď. komentár k bodu 15 v bode 16) 

 
 
Bod č.16 
Návrh na prevod voľnej časti nebytového priestoru č. 12-2 (prevádzkový priestor), 

1.p., o výmere podlahovej plochy 31,02 m2 (miestnosť č. 3) v hospodárskom 
bloku Azalková 9, súpisné číslo 1018 v Bratislave do vlastníctva žiadateľa – 
vlastníka nebytového priestoru č. 12-1, PROTEA spol. s.r.o., Azalková 9, 
Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 16  - Návrh na prevod voľnej plochy 

nebytového priestoru č. 12-2 (prevádzkový priestor), 1.poschodie, o výmere 
podlahovej plochy 31,02 m2 (miestnosť č. 3) v hospodárskom bloku Azalková 9, 
súpisné číslo 1018 v Bratislave do vlastníctva žiadateľa – vlastníka nebytového 
priestoru č. 12-1, PROTEA spol. s.r.o., Azalková 9, Bratislava, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa . Poprosím pána zástupcu Penera, aby uviedol materiál. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Myslím, že vysvetlil som v predošlom 

bode, tak rovno poprosím, pán starosta o otvorenie diskusie. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do diskusie. 

Poprosím predsedníčku návrhovej komisie ...pani poslankyňa Šimončičová, nech sa 
páči. 

 
p. Šimončičová: Ďakujeme veľmi pekne. Ja chcem poprosiť nášho predsedu komisie 

územného plánu, životného prostredie a výstavby, kde sme tento bod preberali a tam 
sme sa dohodli, že - teraz neviem, že kto má - navrhnúť zvýšenie ceny. Tak... neviem 
kým... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Keď máte slovo, tak navrhnite vy... 
 
p. Šimončičová:  ... teraz som si to otvorila ... že je také... ak počkáte chvíľočku... neviem,  

pán predseda ... -Nemôžem požiadať o prerušenie?... kým sa dohodnem s 
predsedom?... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Predseda poslaneckého klubu môže požiadať o prerušenie. 
 
 p. Šimončičová: Aká tam je cena ...podlahová? ... cena metrov štvorcových ... 370 

dohromady.  Meter štvorcový  -  koľko? Môže mi niekto povedať, že aká tam je cena 
?... minimálne 9.000... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Keď skončíte diskusný príspevok, hlási sa pán poslanec Ferák a 

pred ním faktickou pani poslankyňa Tomášková. Ešte...má , pani poslankyňa má ešte 
2 minúty.  
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p. Šimončičová: Schvaľujeme... za ...  predaj hodný osobitného zreteľa minimálne za 9.800 

... nie ...toto je primátor...  Koľko ... za koľko schvaľujeme?...Môžete ...? 
 
p. Pekár, starosta MČ: Jednotková cena je tam - za  meter štvorcový ... 
 
p. Šimončičová: 9.800 Eur za...  celú plochu. Tak ja dávam návrh za 15.000 Eur za celú 

plochu. Podam to písomne. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Písomne, poprosím. Faktickou pani poslankyňa Tomášková. 
 
p. Tomášková: Vážená pani kolegyňa, ja viem, že chceme efektívne a čo najviac získať 

peňazí, ale ja nevidím priestor rokovanie miestneho zastupiteľstva na licitovanie o 
sumách. Pretože to je vecou rokovania pred zastupiteľstvom. Ak sú námietky k 
sume, ktoré je navrhovaná, je veľa fór. - Buď samotný úrad môže komunikovať s 
potencionálnym kupcom,  miestna rada a jednotlivé komisie. Ja dám teraz iný návrh, 
druhy kolegovia, ... tretí návrh a výsledkom neviem čo bude.  Nechám na uváženie 
ostatných kolegov. Ale uchádzam sa o to, že miestne zastupiteľstvo je priestoroch, 
samozrejme, na debaty, výmenu názorov, ale v takýchto veciach mi pripadá 
nezodpovedné, lebo môžeme si tu odsúhlasiť sumu akúkoľvek, ktorá  by sa nám 
páčila, bez nejakého - neviem, či odborného backgroundu -  možno má pani 
kolegyňa nejaký súdnoznalecký posudok, ktorým je oprávnený túto sumu 
požadovať, ale  z druhej strany príde nepodpísanie zmluvy napr. nájomcom a 
nezískam ani to, čo sme chceli. Ale princíp nie je o tom. Princíp je tom, že ja 
nevidím, naozaj, priestor na zastupiteľstve, aby sme licitovali a navrhovali 
akékoľvek sumy. Na to je priestor pred tým. To by som bola rada, aby  sme si 
uvedomili aj pri iných prerokovaniach materiálov. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Ferák:  
 
p. Ferák:  Ja chcem reagovať na Katku, ktorá akurát nám predložila svoju... svoj návrh 

zmeny. Ja by som zacitoval uznesenie našej komisie, ktorá teda - iba tak , v 
stručnosti, tá pointa ... , že súhlasíme - "komisia súhlasí s odpredajom a odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Ružinov zvážiť prípadné navýšenie ceny. 
Hej? Takže to neznamená, že sme povedali, že  teda budem cennu navyšovať. Ale 
keďže Katarína je poslankyňou a je členkou miestneho  zastupiteľstva, tak navrhla .  
To zvýšenie ceny je samozrejme teraz na nás.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Myslím, že prišiel 1 

pozmeňujúci návrh, o ktorom budeme hlasovať. Už ho máme aj písomne? Takže 
poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla  ten pozmeňujúci návrh. 

 
p. Šurinová: Dobre. Zastupiteľstvo schvaľuje prevod toho objektu za cenu - je to návrh pani 

Šimončičovej , kde žiada navýšenie ceny z 9.800  na 15.000 Eur.  Čiže návrh ostáva 
ako taký, iba sa suma  9.800 mení  15.000. To je návrh pani Šimončičovej. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Čiže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu na zvýšenie ceny... 
 
p. Šurinová: ...Áno... zvýšenie ceny  na 15.000 z 9.800. Nebudem to uznesenie celé čítať ... 
 
p. Pekár, starosta MČ: Nie...nie... Čiže vieme, o čom budeme hlasovať? Pripravme sa, 

keďže je to osobitný zreteľ, ja by som teraz navrhoval, že len tú pozmeňujúcu. A 
keď to prejde, tak potom celé uznesenie osobitným zreteľom. A potom mi 
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skontrolujte to predchádzajúce hlasovanie, či tam sedia počty. Lebo to je tiež 
osobitný zreteľ. Takže pozmeňujúci návrh - zvýšenie ceny. Pripravme sa na 
hlasovanie. Hlasujeme. 

 
Hlasovanie: Za hlasovalo 5 poslancov, 2 boli boli proti, 10 sa zdržali, 2 nehlasovali. Čiže 

tento pozmeňujúci návrh neprešiel. 
hlasovanie č. 25. 

           za: 5 proti: 2, zdržalo sa: 10, nehlasovalo: 2 
- návrh nebol prijatý 

 
p. Pekár, starosta MČ: Teraz budeme hlasovať o pôvodnom uznesení. Ale pred 

hlasovaním si dáme prezentáciou, keďže ide o osobitný zreteľ. Je potrebných 15 
hlasov, aby bolo uznesenie platné. Prezentujme sa. Prezentovaných .... 15. A 
poprosím, Slavo má kartu - povytiahnite mu ju. A aj pán poslanec Jusko sa 
neprezentoval, tak poprosím, nech ide von, alebo nech si vytiahne kartu. Pán 
poslanec Juska... prezentácia je. Ak chcete hlasovať...Pani poslankyňa Barancová 
tiež? Nefunguje ti hlasovanie? Prezentácia ... prezentácia je. Takže je 18... 18 
prítomných. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 
Hlasovanie: Za bolo 12 poslancov, 1 bol proti, 4 sa zdržali. Uznesenie k bodu číslo 16 sme 

neschválili. 15 bolo potrebných. 
hlasovanie č. 26. 

           za: 12, proti: 1, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 1 
- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenie 

 
 p. Pekár, starosta MČ: A poprosím ešte, skontrolujte to predchádzajúce hlasovanie; koľko 

hlasov bolo?  ... Teraz bolo... Aby sme vedeli presne či prešlo aj to predchádzajúce 
...predchádzajúce uznesenie. Čiže neprešlo ani to. Bol osobitný zreteľ. Bol! Čiže 
uznesenie k bodu číslo... uznesenie k bodu číslo - hneď vám poviem, podľa 
pozmeňujúceho programu - 15, nebolo schválené.  A 16 -  nebolo schválené. Tak, 
aby sme vedeli, tie výsledky. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. 

 
 
Bod č. 17 
Návrh na prevod štyroch garáží s dvomi parkovacími miestami (dvojgaráže) v 

bytovom dome Dulovo námestie 7, 8 súpisné číslo 896 v Bratislave v zmysle § 16 
ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov nájomcom predmetných nebytových 
priestorov ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odsek 8 písmeno e) 
zákona SNR č. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 17 - Návrh na prevod štyroch garáží s dvomi 

parkovacími miestami (dvojgaráže) v bytovom dome Dulovo námestie 7, 8 súpisné 
číslo 896 v Bratislave v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nájomcom 
predmetných nebytových priestorov ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
odsek 8 písmeno e) zákona SNR č. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. Poprosím pani Mgr. Valkovú aby uviedla materiál. 

 
 p. Valková, MÚ MČ: Vážené dámy, vážení páni, materiál 17 a 18 spolu súvisí, takže tú 

teoretickú časť poviem spoločne pre obidva materiály.  V objekte Dulovo námestie 
7,8 sa nachádzajú garáže vo vlastníctve hlavného mesta, v správe mestskej časti. 
Tieto garáže sú v súčasností prenajaté a nájomca požiadal mestskú časť o prevod.  
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Mestská časť dala vypracovať znalecký posudok. V tomto materiáli sa venujeme 
dvojgarážam, tzn. že každá tá dvojgaráž má 2 parkovacie miesta a v materiáli a), b) , 
c), d)  máte vlastne aj jednotlivé rozmery dvojgaráží a o stanu ďalej máte vlastne aj 
vyčíslenú cenu. Znalecký posudok hovorí, že jedna  garáž na 8.084 Eeuro za cenu 
minimálne, ďalšie 3 dvojgaráže je minimálne 8.777,18, máme súhlas na tieto ceny-  
minimálne - od pána primátora. Súhlas platí do 30. 6. 2018.  Keďže sú to 
nájomcovia, tak majú predkupné právo na tieto garáže. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu. Hlási sa pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. Ja len chcem poprosiť, naozaj, kolegov o podporu tohto materiálu. Je 

to dlhodobo neriešený problém, takže som rád, že už sa nakoniec dospelo  do 
zdarného konca a bude zabezpečené aj to, aby im nezatekalo garáží a zároveň, aby tá 
pochodná časť bola v poriadku. Takže... konečne , po teda veľmi dlhých rokoch.   

 
p. Pekár, starosta MČ: Presne tak. Bolo to ešte v predchádzajúcom volebnom období, keď 

sme sa týmto zaoberali. Pán poslanec Guldan, nech sa páči. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Ja tu ešte na tú rozpravu ...  budem, keď náhodou by 

sa niekto sa chcel niečo spýtať. Upozorňujem, že mňa sa toto týka, pretože ja som 
nájomník tej jednej z garáži a zároveň som aj vlastníkom bytu. Takže ... ja pri 
prihlasovaní odídem a nebudem hlasovať o tejto veci.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Keďže tento materiál má asi 25 mega, a vôbec sa mi to 

nechcelo  ešte raz sťahovať, ja len - chcem sa opýtať Patrika Guldana, či to ustriehol, 
že na komisii, keď sme preberali práve tento predaj, tak tam sme dali do zápisnice aj 
- že - okrem toho predaja by tam malo byť aj vecné bremeno - právo prechodu cez 
tie ďalšie pozemky,  aby sa budúci vlastníci tých garáží mohli dostať do garáže. Ja 
neviem, či je to v tomto materiáli, ktorí teraz  schvaľujeme?  Lebo hovorím, že 25 
mega som  nestihla si stiahnuť, lebo to bolo takéto veľké. Ale sme to preberali na 
...na komisii a Patrik ... na Patrikovi je, aby si to ustrážil, aby to tam bolo, pri tom 
predaji - to právo prechodu; lebo tam nepriletia. Proste musia mať právo prechodu na 
tých ... cez cudzie pozemky, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta. Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, faktickou pán poslanec Guldan. 
 
p. Guldan:  Pani poslankyňa,  máš pravdu. Zistil som, a pri  liste vlastníctva pre  bytové 

domy Košická 36 -50, že mandatár, tomu to slúži ku cti, tam zriadil vecné bremeno 
práve pre tento účel aby... Ale ...nie je tých - žiaľbohu, nie je zriadené vecné 
bremeno cez ... cez Trenčiansku,  z tej druhej strany ...  z  tej ...  východnej strany.   

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktická pani poslankyňa Šimončičová. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Tak ja neviem,  nechcú budúci vlastníci, aby tam bolo 

doplnené, že to právo prechodu ...pri tom predaji? Šak to sa dá potom doplniť. Lebo 
to nikomu nemôže vadiť, keď to nemá ... Neviem, ako hovoria kolegovia,  že by sme 
dopredu povedali, že súhlasíme s tým ... lebo - ja chcem, aby to  tam bolo.  Tak sme 
sa dohodli na komisii. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pani magistra Valková, potom pán poslanec Sloboda. 
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p. Valková, MÚ MČ: Ja by som si  dovolila upozorniť na 2 veci.  V uznesení, keď si 
pozriete tak v bode d) - miestne zastupiteľstvo odporúča starostovi  požiadať 
vlastníka pozemku Dulovo námestie, o zriadenie vecného bremena  v práve 
prechodu peši a prejazdu motorových vozidiel cez ich parcelu. To, čo vy teraz 
spomínate, pani poslankyňa,  je územie, kde vlastníkom je hlavné mesto, na tom na 
pozemku a ešte sa to týka aj bytového domu, iného bytového domu, kde sú iní 
vlastníci. Na základe konzultácie s mandatárom sme dostali odpoveď že toto si musí 
riešiť hlavné mesto; alebo  teda budúci vlastníci garáží musia osloviť hlavné mesto a  
týchto majiteľov bytov. Nie je v kompetencii mestskej časti toto riešiť. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. Ja som chcel v podstate to isté, že  je to tam tej časti b) spomenuté; 

tzn. že  ktorí konkrétne vlastníci tam majú právo prechodu a prejazdu. Takže toto 
právo je tam poriešené. 

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

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
p.  Šurinová: Vzhľadom na to, že uznesenie je niekoľkostranové, budeme hlasovať tak, ako 

je uvedené v materiáli. Ďakujem. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Keďže je to osobitný zreteľ, potrebujeme 15 hlasov. Pred 

hlasovaním prezentácia.  Pani poslankyňa Fondrková ...  a to je všetko, čo sme už 
sme tu. 16 prítomných ...16 prítomných. Upozorňujem , že 15 hlasov je potrebných.  
16 prítomných. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 
Hlasovanie: Za bolo 16 poslancov, nikdy nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k bodu 

číslo 17 sme schválili. Veľmi pekne ďakujem, pani magistra. 
hlasovanie č. 27. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 518/XXIX/2017 

 
 
Bod č.18 
Návrh na schválenie minimálnej výšky kúpnej ceny na prevod spoluvlastníckeho 

podielu 1/3 na nebytovom priestore – trojgaráže č. 2-908 o podlahovej ploche 
100,71 m2, suterén, v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 súpisné číslo 896 v 
Bratislave, na ulici Dulovo námestie, číslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na 
pozemku parcelné číslo 9739/9, 9739/41 v katastrálnom území Nivy, obec 
Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ktorého veľkosť je 
189/1000, v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov uplatnením predkupného 
práva vlastníkmi bytov v bytovom dome Dulovo námestie č. 7,8 v Bratislave na 
základe súťaže 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 18 - Návrh na schválenie minimálnej 

výške z kúpnej ceny na prevod spoluvlastníckeho podielu ⅓ na nebytovom priestore 
- trojgaráže, číslo 2 - 908 o podlahovej ploche 100,71 m² v suteréne v bytovom dome 
Dulovo námestie 78, súpisné číslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo námestie, číslo 
vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parc. č. 9739/9, 9739/41 v katastrálnom 
území Nivy, obec Bratislava, mestská časť Ružinov, okres Bratislava 2, a 
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spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, 
ktorého veľkosť je 189/1000 v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR číslo 182/1993 Zb. 
zákonov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov, 
uplatnením predkupného práva vlastníkmi bytov v bytovom dome Dulovo námestie 
číslo 78 v Bratislave, na základe súťaže. Poprosím pani Mgr.Valkovú, aby uviedla 
materiál. 

 
p. Valková, MÚ MČ: V tomto bode stále hovoríme o rovnakom priestore, kde sa 

nachádzajú tieto garáže. V predchádzajúcom bode sme schvaľovali prevod garáží, 
teraz ideme schvaľovať minimálnu výšku kúpnej ceny a to z toho dôvodu, že tá 
posledná časť je trojgaráž. V tejto trojgaráži sa nachádzajú dvaja nájomcovia, ktorí 
tak isto požiadali a ostáva tam tretia,  voľná časť. Súčasť ...  teda návrhom tohto 
materiálu je schválenie ceny, ktorú - sme dali urobiť znalecký posudok na cenu tohto 
státia. Máme aj súhlas pána primátora. Je to cena 8.610,46 Eur. Na to, aby sme mohli 
celý ten trojbox predať,  najprv potrebujeme, aby nám mieste zastupiteľstvo 
schválilo cenu. V prípade, že odsúhlasite minimálnu cenu 8.610,46 Eur, mestská 
časť následne urobí tieto kroky: - predkupné právo majú vlastníci bytov, takže listom 
oslovíme vlastníkov bytov s touto ponukou s tým, že nám písomne prejavia svoj 
záujem a minimálna cena, ktorá bude sa nachádzať v týchto – nazvem- písomných 
reakciách, bude aj 1. podanie, ktorým budeme súťažiť cenu tohto voľného 
parkovacieho boxu v elektronickej aukcii. V prípade, že buď iba 1, ak nie som 
zrozumiteľná, skúsim to preformulovať - ak by bol iba 1 záujemca, tak nebudeme 
robiť elektronickú aukciu. Keď bude známy výherca tejto elektronickej aukcie, ešte 
raz vám predložíme tento materiál, ako kompletný materiál na predaj trojboxu, kde 
sú títo pôvodní nájomcovia, plus nový výherca. Dneska ho nepoznáme. Ďakujem.    

 
p. Pekár, starosta MČ: A vlastne s tým novým výhercov budeme vedieť aj cenu. Ďakujem 

veľmi pekne za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Pani poslankyňa 
Šimončičová. 

 
p. Šimončičová: Pani Valková, nechceli ste povedať, že maximálnu cenu? Keď to sú 

vlastníci, ktorí majú predkupné právo. My stanovujeme minimálnu a vlastníci potom 
povedia, že budú prihadzovať a tá maximálna, tá bude vlastne… 

 
p. Pekár, starosta MČ: Neobmedzená. Maximálna je neobmedzená a vyhráva ten, kto dá 

najviac.   
 
p. Valková, MÚ MČ: Naša ... 
 
p.Šimončičová:.. minimálna nemôže byť nižšia... ako tá vyvolávacia, hej?    
 
p. Valková, MÚ MČ: Áno, áno. Čiže... teraz závisí na vás, akú cenu schválite. Čiže teraz 

my sme dali do návrhu minimálne 8.610. Ak ju schválite túto cenu, tak my túto cenu 
pošleme vlastníkom bytov. A je na nich, ako odpovedia, do akej výšky oni ponúknu 
tú cenu. A z tých, povedzme 20, vlastníkov, ktorí odpovedia, vyberieme tú 
najvyššiu; a to bude ako 1. podanie do elektronickej aukcie a bude sa na toto 
prihadzovať.   

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

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
p. Šurinová: Hlasovať budeme o uznesení tak, ako je uvedené v materiáli. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vieme, o čom budeme hlasovať? Sú k návrhu uznesenia 
pripomienky? Nie sú. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 
Hlasovanie: Za bolo 17 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k bodu 

číslo 18 sme schválili.  
hlasovanie č. 28. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 519/XXIX/2017 

 
 
Bod č. 19 
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom 
zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej 
časti Bratislava-Ružinov 

 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 19- Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia 
zberných kontajnerov, za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a 
doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov. Materiálu uvediem v krátkosti 
ja. Medzi mestskou časťou Bratislava-Ružinov a občianskym združením Humana 
Slovakia uplynula platnosť zmluvy o nájomnej spolupráci na zber použitých textílií, 
odevov a obuvi. Vo veci uzatvorenia zmluvy s mestskou časťou Bratislava-Ružinov 
na umiestnenie kontajnerov na zber použitého šatstva, prejavilo záujem aj Občianske 
združenie Eko charita Slovensko Slovensku. Na miestnom zastupiteľstve 18. mája 
2017 bol predložený návrh verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku na 
umiestnenie deviatich kusov zberných kontajnerov. Tento návrh nebol v 
zastupiteľstve schválený. Bolo prijaté uznesenie, ktoré hovorí o tom, že pozvete si na 
komisie zástupcov oboch spoločností - Humany a Eko charita Slovensko. Tak sa aj 
stalo. Boli títo zástupcovia spoločností pozvaní na rokovanie komisie územného 
plánovania, životného prostredia, dopravy a sociálnej komisie. Z týchto dvoch 
komisií vzišli - nie presne rovnaké uznesenia. Komisia sociálna žiadala -alebo 
odporúčala- opätovne prerokovať materiál vzhľadom k tomu, že činnosť oboch 
spoločností nie je sociálnou prácou, ale obchodnou činnosťou. Opäť tento materiál 
som mal na porade starostu. Dohodli sme sa, že bude predložený to komisií, do rady 
a do zastupiteľstva. V komisiách je väčšinovo odporúčanie na vyhlásenie verejnej 
obchodnej súťaže a preto predkladám takýto materiál a poprosím o podporu. 
Ďakujem za pozornosť. Otváram diskusiu. Faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 
p. Šimončičová: Pán starosta, ja som nedostala košieľku k tomuto materiálu. Cítim sa taká 

neoblečená. Keby ste... vy ste nám vytkli minule, že to nemám. Ja tu to mám... 
pôvodný bod 18, začína to tou bývalou súťažou. Kde je tá košieľka?  

 
p. Pekár, starosta MČ: Všetci to dostali, lebo to je v elektronickej forme. Tak ja sa 

ospravedlňujem, že ak vám... neviem akým spôsobom sa mohlo stať, že ste nedostali 
k tomu prílohu? Ale tá košieľka hovorí len o hlavičke - mestská časť, kto je 
predkladateľ, dátum, názov materiálu a spracovatelia... Nasleduje pán poslanec 
Patoprstý. 

 
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja v skratke iba poviem kolegom a možno aj 

verejnosti, možno aj vám, keď ste to nepočuli, pár informácií o spoločnosti, ktorá je 
jedným z uchádzačov. Je to zahraničná spoločnosť. Tá spoločnosť eviduje pod 
svojou značkou s. r. o. a zároveň eviduje pod tou istou značkou aj občianske 
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združenie, ktoré sa tvári na charitatívnu organizáciu a pod tou značkou s.r.o. 
prevádzkuje second handy. Síce tvrdí, že nejde o to isté oblečenie, ale to by bolo 
veľmi naivné si to myslieť. A ďalšie informácie sú, že táto spoločnosť, okrem toho, 
že má zahraničné vedenie, má zahraničné štruktúry, sídlo má vo veľmi vzdialenej 
krajine, na inom kontinente, v ktorej štandardné spoločnosti nemávajú väčšinou 
svoje sídlo, nemá žiadnu facebookovu stránku, nekomunikuje nijako s ľuďmi. Tie 
konkrétne oblečenia, materiály, ktoré sa tam hádžu, majú veľmi nejasný, následný 
svoj posun ďalej. Nevieme, kde to končí. Údajne to končí v krajinách 3. sveta, ale 
nie je to nikde zdokumentované a nedá sa to nájsť. A napr., teraz budem citovať:- 
,,platforma mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku sa dištancuje od 
tejto činnosti, od organizácie a prípadní darcovia, či záujemcovia o to, by mali zvážiť 
svoje rozhodnutie na základe posúdenia všetkých dostupných informácií.´´ Tých 
informácií je na internete veľmi veľa. Dvakrát o tom dokonca napísal aj Trend, že 
nie je úplne kóšer to, čo sa deje.  Sú to články ako ...“Tričko odhodíte do kontajnera 
spoločnosti a nájdete ho v second hande“ - Tam je to presne zdokumentované. Môže 
kolegom rozposlať tie články. Čiže , nemyslím si, že je úplne kóšer, aby sme my 
tejto spoločnosti dávali priestor, respektíve, ak áno, tak dajme priestor aj takej istej 
slovenskej spoločnosti, ktorá robí to isté a robí to adresne, konkrétne - a vie sa 
presne zdokumentovať, že kde to oblečenie končí a kde ho môžeme nájsť a ako sa s 
tým oblečením nakladá. Ďakujem.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Sloboda.  
 
p. Sloboda: Ďakujem. Áno, akože je pravda, že tá jedna z tých spoločností je taká trochu 

zvláštna, ale čo sa týka nás, vyhlasujeme klasickú obchodnú verejnú súťaž. Môže sa 
tam prihlásiť hocikto a môže so svojou najlepšou cenou vyhrať hocikto.    

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktická pán poslanec Patoprstý.  
 
p. Patoprstý: To je presne to, na čo som tu narážal aj naposledy, že touto obchodnou 

verejnou súťažou – lenže to už je druhýkrát - prvýkrát ju poslanci vtedy neschválili, 
pretože vlastne touto súťažou dávate práve tejto spoločnosti tromfy do ruky, lebo iná 
spoločnosť ich nemôže prekonať. Spoločnosť, ktorá to robí poctivo a slušne a robí to 
naozaj bez nejakých zákulisných úmyslov, nemôže túto spoločnosť, ktorá je po 
celom svete roztiahnutá, prekonať. A opäť jej dáme pole pôsobnosti. Ja ešte... -
dobre, toto bola faktická. V ďalšom príspevku poviem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Tomášková. 
 
p. Tomášková:  Ďakujem za slovo. No, len - ako z toho von? Pretože ak máme naozaj 

obstarávať prevádzkovateľa takejto služby, musíme urobiť verejnú obchodnú súťaž, 
ktorú - jediné, čo môžeme, je limitovať kritériami, podľa ktorých sa môžu 
prihlasovať jednotliví uchádzači do tej súťaže. Tento materiál sem prišiel naozaj v 
nezmenenej podobe, čo tu bol naposledy. Asi teda úrad nevedel vyšpecifikovať tie 
kritériá. Moja otázka je, naozaj, keď trebárs keby nám povedal predkladateľ, či by 
sme naozaj nedali, či my nevieme zadefinovať konečné užívanie toho tovaru, ale aj s 
možnosť jeho vydokladovania? Ak sú takéto vážne podozrenia na túto konkrétnu 
spoločnosť -  ale zasa bez dôkazov my ťažko tú spoločnosť obmedzíme, i keď ja sa s 
názorom pána kolegu Patoprstého stotožňujem, že asi by som bola radšej, keby 
naozaj tú súťaž vyhrala spoločnosť, ktorá tie veci, ktoré v dobrej viere ľudia dávajú 
do kontajnerov, budú určené čiste na charitu a nie na biznis. Moja otázka  znie, že či 
od tejto súťaže – obec- odstúpime, teda nezíska väčšiu podporu, tým pádom zber 
šatstva nebudeme takouto formou vykonávať a budeme nemožno riešiť inú formu 
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zberu šatstva; poskytovania charite. Alebo či vieme vo veci vyregulovať podmienky 
tej obchodnej súťaže?  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa prihlásim teraz do diskusie a už teda 

nebudem, žiaľ, môcť viesť tento bod; ale vy si poslanci - a hlavne to patrí na teba, 
pán poslanec Patoprstý, musíme dávať pozor, nemôžeme obviňovať firmu. 
Obviňovať firmu. Veď ... to padlo také vážne poškodenie zasa, ak je to spoločnosť, 
alebo občianske združenie, uvedomme si, že my sme tu zastupiteľský zbor. Ak 
máme dôkazy, tak to treba dať niekde inde. Preto sme sa tu... -Ide mi čas? - Dobre. 
Preto sme vlastne tu rokovali aj v minulosti. Ty ako keby si loboval za tú druhú 
spoločnosť. Ale - ako, keď chceme postupovať v súlade s zákonom, to sme ... veď 
rokovali aj s právnym, aj so životným prostredím - my nemôžeme uprednostňovať 
jednu spoločnosť. A hovoríte, že tá spoločnosť Humana nekomunikuje; veď boli u 
mňa zástupcovia Humany tesne pred tým, ako im končila nájomná zmluva. Čiže oni 
komunikujú. Ak teda na základe týchto nejasností, v tom - myslím, že v máji, keď 
bolo na zastupiteľstve tento bod, prenájom, tak vtedy ste sa dohodli, že pozvete – 
áno , 18. mája, že pozvete zástupcov spoločností na komisiu. Bola aj Humana, bola 
aj Eko charita. Veď tam ste si to mohli vydiskutovať. Ja by som bol v týchto 
vyjadreniach opatrný tu. Tu pán kontrolór hovorí, že môžme kritizovať. Kritizovať 
áno, ale podľa mňa toto už hraničí s poškodzovaním dobrého mena spoločnosti. 
Takže na toto si dajme pozor. Ja nechcem teraz ani chytať stranu ani jednej, ani 
druhej spoločnosti, ale keď chceme byť spravodliví, mali by sme vypísať verejnú 
obchodnú súťaž, nech sa  do toho prihlásia. Ale - už nebudem hovoriť... ale poviem 
to, mám ešte dosť času, ale neminiem ho celý. Pán poslanec, si bol na kontajneri 
práve tej druhej spoločnosti. Ty si uvedom, že tvoje meno bolo na kontajnery Eko 
charita Slovensko Slovensku. Pán zástupca, nech sa páči, veď rokovanie. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Faktické. Prvý pán poslanec Sloboda. 

Nech sa ti páči. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. Len to bude teraz taký mix, lebo v prvom rade chcem povedať, že 

jediný, kto tu spomenul názov vôbec akejkoľvek spoločnosti, bol pán starosta. Nikto 
iný. Takže nikto tu o žiadnej spoločnosti konkrétne nehovoril. Druhá vec je, to čo tu 
zaznelo, by ma celkom zaujímalo. Na tých kontajneroch visela nejaká reklama 
niekoho z poslancov? Fúha. Dobre. Tým pádom mi je to jasné, akým spôsobom, 
prečo to takto je. A zase z druhej strany, mali sme dosť času na to, aby sa pripravil 
materiál, ktorý mohol byť taký, že keď teda chcete osobitný zreteľ, tak už dávno tu 
mohol byť. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Druhá faktická, pán poslanec Patoprstý. Nech 

sa ti páči. 
 
p. Patoprstý:  Ďakujem za slovo. Presne to som chcel povedať, čo povedal pán Sloboda, že 

ja som žiadnu spoločnosť nespomínal. Predbehol ma, čiže ja to poviem potom v 
riadnom príspevku celé ďalej, nech nezdržujem.     

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz s riadnym príspevkom pani poslankyňa 

Šimončičová. Prosím Katka. 
 
p. Šimončičová:  Ďakujem pekne. No, mali sme to párkrát na našej komisii územného 

plánovania, životného prostredia a dopravy; a aj sme mali zástupcov jednej aj druhej 
spoločnosti. No a potom sme viacerí konštatovali, že fakt sa divíme tomu, prečo je o 
také tie zberné nádoby obnoseného šatstva tak veľký boj a veľký záujem. Čo je za 
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tým, ak.. dokonca - dokáže nedohodnúť medzi sebou, lebo ak naša komisia 
navrhovala, viacerí z nás, že môžu byť vedľa seba,  Ružinov je tak veľká mestská 
časť, že obidve spoločnosti vedľa seba - ak sú iba dve, doteraz sa hovorilo o dvoch, 
aby boli uspokojené v tej mestskej časti Ružinov. Nedá sa s nimi dohodnúť? Padla 
otázka taká, že jedna má také farby nádoby, druhá má inej farby nádoby, že aké by to 
bolo, keby mali vedľa seba. No, dá sa nájsť spôsob taký, že povedzme navrhnúť, kde 
by mohli byť rozmiestnené, že – ja si vymyslím si, nejaká časť, čo ja viem, na 
Nivách taká, na Štrkovci iná alebo proste nájsť spôsob, ako s nimi diskutovať a 
obidvaja sa tu uživia. Ak nie, tak potom za tým - mne sa to celé nepozdáva - lebo 
neskutočný biznis za tým musí byť;  za obnoseným šatstvom?! Čo je za tým? A preto 
ja nesúhlasím s tým, aby sa znovu súťažilo, ale poprosím pána starostu alebo vedenie 
mestskej časti, keby znovu zvážilo to, že by mohli tu byť obidve spoločnosti. Lebo 
miesta je tu dosť pre obidve spoločnosti. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Už? Ďalší príspevok, diskusný, pán poslanec 

Patoprstý. 
 
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. Takže, presne ako povedala Katka Šimončičová, ja som to 

hovoril  aj na tom poslednom zastupiteľstve, Ružinov má 40 km², 70.000 obyvateľov 
- kľudne tu môžu byť  obidve spoločnosti. To je presne to, prečo ja som hovoril, že 
je nezmysel obchodná verejná súťaž, keď tu máme dvoch záujemcov, vieme, že viac 
ich není, dajme priestor obidvom. Kľudne nech to majú vedľa seba a kľudne nech si 
obyvatelia vyberú, že do ktorého to chcú hodiť. Buďme v tomto otvorení, 
transparentní a nech si ľudia sami vyberú. Teraz prečítam pár mestských častí, v 
ktorých to majú obidve, napr. Bratislava-Rusovce, Bratislava-Záhorská Bystrica, 
Bratislava-Rača, v Devínskej novej Vsi aj v Dúbravke sa dokážu obidve tieto 
spoločnosti uživiť. V niektorých iných mestských častiach je iba 1 alebo iba druhá. 
A na otázku, čo tu spomenul pán Sloboda, áno, robili sme s touto spoločnosťou, je to 
občianske - nie je to spoločnosť, je to občianske združenie, aj s mnohými inými 
občianskymi združeniami, aj s jednou ružinovskou organizáciu charitatívnu zbierku 
pre sociálne slabšie rodiny sme zbierali školské pomôcky.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Sloboda, prosím. 
 
P. Sloboda: Mňa by zaujímalo potom, ale čo ste robili tie 3 mesiace? Šak toto isté sme... 

presne do tohto istého bodu sme sa dostali pri predchádzajúcom hlasovaní. Čo vám 
bránilo dostať ten materiál do takého stavu, aby ste s ním boli spokojní? Šak ako 
času bolo habadej! 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Koniec príspevku? Môžem ďalej? Aha, nevidel som. Tak 

faktická pán poslanec... pán poslanec, pán starosta... 
 
p. Pekár, starosta MČ : ...vedenie mestskej časti. Tak asi máme zlých právnikov, keď sme 

nič nerobili. Pretože keď to iné mestskej časti majú tak, že aj - aj, tak naši právnici 
povedali, že keď to chceme mať právne čisté, tu padla transparentnosť, tak len 
verejnú obchodnú súťaž. Takže tak. Šak ste to mali presne aj na komisii. Tak sa 
nepýtajte, že čo sme robili. Tak, ako predtým, bolo prijaté uznesenie v máji 2017, tak 
sme postupovali. Tieto 2 spoločnosti boli oslovené, zástupcovia boli na dvoch 
komisiách, z tých 2 komisií vzišla vzišlo - nie rovnaký názor, ale potom, keď tento 
materiál, o ktorom dnes rokujeme, bol v komisiách, tak vám poviem, že mandátová, 
legislatívna - odporúča schváliť verejnú obchodnú súťaž, komisia územného 
plánovania sa oboznámila s materiálom bez zaujatia jednoznačného stanoviska, 
komisia finančná odporúča schváliť tento materiál, tak isto sociálnych vecí odporúča 
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vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. 3 komisie hlasujú - alebo teda odporúčali 
verejnú obchodnú súťaž, 1 sa nevyjadrila. Teraz sa vyjadrite vy. Ak to neprejde, 
nebudeme mať v Ružinove zber šatstva. Lebo keď chcete byť transparentní, ako 
zabezpečíme, že budú vedľa seba? Jedine, že by sa dohodli. Jedine, že by urobili 
akciovú spoločnosť Humana a Eko charita, aby si rozdelili... rozdelili to... Takže.. 
ďakujem za pozornosť. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Nebola časomiera. Ďakujem. Faktická pani poslankyňa 

Tomášková. 
 
p. Tomášková: ..nespáľme zasa ambície si ... podmienky tej, ak teda prejde tá verejná 

obchodná súťaž, stále pripomeňme, že to nie je možné. Tak kto tvorí podmienky?  
To robí príslušné oddelenie, pani Richterová, vy budete robiť? Tak naozaj, aby sme 
eliminovali, tak nedajú sa nájsť podmienky, aby v rámci obchodnej súťaže sa naozaj 
odsledovalo a bolo presne deklarované, kde z kontajnerov tej spoločnosti, ktorá dá 
najvyššiu ponuku - aká je cesta potom k spotrebiteľovi a užívateľovi? Tak - ak to 
prejde - a kolegovia ak odsúhlasíme obchodnú verejnú súťaž - to len odsúhlasujeme 
podmienky, tak potom trvajme na tom, aby bol niekto z nás napr. pri tvorbe tých 
podmienok; aby sme mali na to dohľad. Pán starosta, to  nie je možné? Podľa mňa je 
to možné. Ale neviem, ja som nikdy v živote nevypisovala obchodnú verejnú súťaž. 
Ale keď my chceme, aby to bolo aj transparentné ale - a naozaj ak chceme, aby 
cieľom zberu obnoseného  šatstva bola čistá charita a dostalo sa to naozaj do 
organizácii a ľuďom, ktorí to potrebujú a aby sa eliminoval, tak hľadajme cestu... 
Nepovedzme, že to nie je možné, ale pokúsme sa o to nájsť cestu, aby sme to 
eliminovali.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Áno, pán starosta. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za slovo. Ak ste si pozorne študovali materiál, tak tento 

materiál už obsahuje podmienky.   
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja teraz odovzdám , aspoň takto formálne, na 

chvíľu, vedenie schôdze kolegovi zástupcovi Gajdošovi. Chcem povedať 
nasledovné; vravel som to už v máji. Nedá mi to, musím to zopakovať. Prínos pre 
mestskú časť, týchto kontajnerov, nech už by to bola ktorá spoločnosť, nie je v 
nejakom sociálnom rozmere, charitatívnom. Oni nás odbremeňujú od odpadu, ktorý 
by končil v kontajneroch alebo pod nimi a okolo nich rozhádzaný. Môžeme mať  
pochybnosti o jednej, druhej spoločnosti, ale kde je napísané, že neexistuje nejaká 
ďalšia spoločnosť, o ktorej možno nevieme a pôsobí na Slovensku, ktorá sa prihlási 
do verejnej súťaže? Len jednoducho nerobila taký direct marketing, že by sa išla 
ohlásiť na mestskú časť - jednu, druhú, tretiu, štvrtú. A to, že ten materiál 
predkladáme, veď som bol trošku tiež pri jeho vzniku - v takejto podobe, prosím 
neviďte v tom nejaký vzdor alebo škodoradosť, trucovitosť - naozaj tím ľudí na tom 
pracoval a s čistým svedomím - dospeli sme k tomu, že toto je najčistejšia cesta, ako 
ísť do toho. Len toľko. Preberám si vedenie schôdze naspäť od kolegu Gajdoša a  
dávam slovo pánovi poslancovi Ferákovi, nech sa vám páči. 

 
p. Ferák: Ďakujem. Ja sa chcem len vyjadriť k tomu, že jediná forma nejakej 

transparentnosti je verejná obchodná súťaž; keďže žijem na Slovensku a podnikám 
tu, tak  viem – že verejná obchodná súťaž ako sa vyhráva, tak je to absolútna 
kravina, že to je transparentné a že to nevyhrávajú vopred určené osoby, právnické 
alebo fyzické; takže to mi nehovorte takúto sprostosť, pretože ja tu žijem a naozaj v 
tomto systéme fungujem. Konkrétne - môžem byť presný, obstarávania, mnohé 
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obstarávania Ministerstva vnútra pod vedením pána Kaliňáka - som ochotní menovať 
ďalšie detaily. Takže ak mestská časť bude tvrdiť, že verejné obstarávanie je 
transparentné na Slovensku, je to sprostosť. Je ovplyvniteľné ako čokoľvek iného. 
Druhá vec, ja si tiež nemyslím, že musíme monopolizovať nejakú firmu, ktorá bude 
mať na starosti celú mestskú časť. Žiaden zákon ani žiadni právnici nemôžu takúto 
sprostosť povedať. A omlúvam sa za tie výrazy - alebo vlastne ani nie, pretože sú 
náležité - že musíme mať vždy monopolne zabezpečeného jedného dodávateľa 
akejkoľvek služby pre celú mestskú časť. To je sprostosť. Hej? Takže všetko, keď sa 
chce, sa dá riešiť aj inak.   

 
p. Pener, zástupca starostu MČ : Faktická pani poslankyňa Šimončičová. 
 
p.Šimončičová: Ďakujem pekne. Možno dať do podmienok, že vyhrávajú prví dvaja?... 

Vyhrávajú prví dvaja a potom to by riešilo mnohé naše problémy. Ďakujem.  
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte faktická, pán poslanec Ferák, nech sa vám páči... 

Ako? ... Čo, máme nejakú nezrovnalosť v poradí poslancov, alebo...? Pán poslanec 
Ferák, nech sa vám páči. 

 
p. Ferák: Ja som chcel ešte na vás. Ja som na to zabudol, preto som sa tou faktickou - 

pretože nedá mi, opätovne - keď vy poviete, že vlastne pre nás... nás vlastne nemusí 
zaujímať, čo tá spoločnosť robí; pre nás ide, že nás odbremení. - Ale to je ako keby 
ste hovoril, že „účel svätí prostriedky“ a to nie moc pekné. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ : Krátka faktická predsedajúcemu. Takto som to určite 

nemyslel. A teraz pán poslanec Guldan. Nech sa ti páči Patrik. 
 
p. Guldan: Nezvyknem takto, ale spýtam sa. Bolo by možné, aby toto zastupiteľstvo prijalo 

návrh uznesenia, v ktorom by povedalo, že prevádzkovať túto činnosť budú tieto 2 
firmy, ktoré sa prihlásili? Nemôžeme také uznesenie prijať? Je to nezákonné? 
Neviem, nie som ekonóm, prepáčte mi... právnik..   

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktická pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda: Nič nám nebráni vyhľadať si resp. súťažiť dvoch dodávateľov s tým, že tam 

budú všade vyšpecifikované 2 miesta. Tak budú vedľa seba  - a čo? Šak nám to môže 
byť jedno. Hej.  Takže kľudne, taká súťaž kľudne môže existovať.   

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto ďalší sa nehlási do diskusie. Končím 

diskusiu. Poprosím pani predsedníčku návrhovej komisie o znenie uznesenia. Nech 
sa páči. 

 
p. Šurinová : Budeme hlasovať o materiáli... o uznesení tak, ako je uvedené v materiáli. 

Môžeme dať hlasovať. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem ti pani predsedníčka. Nejaké pripomienky k 

návrhu uznesenia, dámy, páni? Neevidujem žiadne, takže prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie: Za 10, 2 proti, 5 sa zdržali, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia k bodu číslo 19 bol 

schválený. Vraciam vedenie schôdze pánovi starostovi. 
hlasovanie č. 29. 

           za: 10, proti: 2, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 1 
- uzn. č. 520/XXIX/2017 
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Bod 20 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo 

dňa .............. o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskou časťou 
Bratislava-Ružinov 

 
 
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k bodu číslo 20 - Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov - zo dňa - o 
používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Ružinov. V 
krátkosti materiál uvediem. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie 
používania, popis a vyobrazenia symbolov mestskej časti Bratislava-Ružinov. 
Dôvodom tohto nového všeobecne záväzného nariadenia je  potreba zosúladenia 
znenia VZN s aktuálnou legislatívou a sprehľadnenie udeľovanie čestných ... 
občianstiev mestskej časti a verejných ocenení mestskej časti. Na úvod všetko. 
Otváram diskusiu. Pani poslankyňa Šimončičová.  

 
 p. Šimončičová : Ďakujem pekne, pán starosta. Chcem sa opýtať, prečo sú takto 

posplietané jablká s hruškami, alebo možno aj s čerešňami - v jednom  VZN- ku o 
používaní symbolov?  A ... o oceňovaní ... Ako .. to ako  ide dohromady? Nemám to 
tu teraz pred sebou. Viem , že na komisii sme sa na to pýtali. Že tam sú ... tam sú 
jednotlivé paragrafy, alebo odseky, také, ktoré  nesúladia. Resp.  - akože - nie je to 
logické; keby bol jeden paragraf  že sa týka iba symbolov,  druhý že sa týka iba 
oceňovaní -  ale že ono to tam je dohromady... Prečo to takto vzniklo? Bolo mi 
odpovedané, že to je ... právnické .. .nejaká staršia, že to ste proste zdedili  takéto 
VZN-ko; a prečo to tak aj naďalej pokračuje? Či to nemožno rozdeliť na 2? Na 
symboly a na oceňovanie? Prečo je to takto pomiešané? Tomu nerozumiem.  

 
 p. Pekár, starosta MČ  : Dobre, prihláste sa do diskusie, v krátkosti odpoviem.  No, prvá 

časť všeobecne záväzného nariadenia hovorí o symboloch, ak ste si všimli - a ja 
nevidím, že by tu bolo niečo po pomiešané. Pretože symboly končia v paragrafe ...v 
paragraf .... 12 a § 13 už hovorí o tom, že ...lebo to sú - podľa mňa to súvisí so sebou, 
navzájom. A to je odpoveď. Keby ste  si vy používali na nejaký znakoch... mestskú 
časť, to musíte so súhlasom mestskej časti. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím 
diskusiu. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia 
k bodu číslo 20.  

 
p. Šurinová: Hlasovať budeme o uznesení tak, ako je uvedené v materiáli. Ďakujem 

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

sa na hlasovanie. ... Aha -  všeobecne záväzné nariadenie, ospravedlňujem sa, pred 
hlasovaním prezentácia.  ... Prítomných 15 poslancov. Je potrebná trojpätinová 
väčšina hlasov prítomných poslancov. Prítomných -  Čiže 3/5 z pätnástich. Ešte raz, 
skúsme prezentáciu, lebo niektorí mali zapichané hlasovacie karty v zariadení. Ešte 
raz prezentácia.  16 prítomných. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 
Hlasovanie : Za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Uznesenie k bodu 

číslo 20 sme schválili.  
hlasovanie č. 30. 

           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 521/XXIX/2017 
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Bod č. 21 
Návrh na poskytnutie dotácie pre Materskú školu mamy Margity 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 21 - Návrh na poskytnutie dotácie pre 

Materskú školu mamy Margity. Poprosím pána zástupcu, Mariána Gajdoša, aby 
uviedol materiál. 

 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo. V podstate na minulom 

zastupiteľstve sme sa týmto problémom už zaoberali. Z technických dôvodov, keďže 
neboli... nebolo celkom správne vyplnené tlačivo, tak som tento materiál stiahol. 
Prosím o opätovné prejednanie a pozitívnu reakciu na toto. Je to dobrá vec; 
obidvomi komisiami toto prešlo s pozitívnym výsledkom, dokonca 2 krát. V 
konečnom dôsledku v rozpočte je vyčlenený... vyčlenená suma za týmto účelom. 
Takže poprosím o podporu. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Pani 

poslankyňa Tomášková. 
 
p. Tomášková : Ďakujem. Nebude sa mi hovoriť ľahko, pretože na ... tento prípad asi platí, 

keď je dobrý úmysel dláždený nie zrovna správnymi skutkami. Kolegovia, genézu si 
asi pamätáte. Čo ma najviac na tomto celom mrzí, že naozaj, tá materská škôlka 
nám, ak si pozriete jej stránku aj tú prezentáciu s 55 detí, kde majú 3 triedy, zobrala 
49, tak ako to pri prezentuje s trvalým pobytom v Ružinove a má aj v podmienkach 
prijatie - keďže ide o súkromnú cirkevnú materskú škôlku - túto podmienku si môže 
dať. Aspoň teda neviem, oni si dajú, tým, že uprednostňujú deti z Ružinova, čo ma 
strašne teší. Ale ak si spomeniete ako sme prijímali... mňa čo na tom trápi je to, aby 
sme im tie peniaze mohli poskytnúť; ale hlavne na čo im ich ideme postupovať sme 
museli meniť VZN-ko. A to VZN-ko spôsobom, ako sme ho upravili ja nepovažujem 
za šťastné, ale hlavne nepovažujem za šťastné - a som zvedavá, ako sa s tým 
vysporiadame pri ďalších žiadostiach o dotácie - v akej podobe sme ho schválili. Na 
komisiách v júni - a aj na zastupiteľstvo bolo predložené VZN-ko, ktoré v podstate... 
návrh VZN-ka reagoval na to, aby sme iba mohli posudzovať žiadosť o dotáciu 
predloženú – nie- v pôvodne stanovenom termíne, ku koncu roka, na ten ďalší 
kalendárny rok ...  do rozpočtu, ale v priebehu roka. A pán kolega Gajdoš sa 
autoremedúrnym spôsobom stotožnil s pripomienkou grantovej komisie, konkrétne 
myslím pána Juska, ktorý na jej zasadaní pripomenul, že nie vo –výnimočných- ale v 
odôvodnených prípadoch. A druhou autoremedúrnou... procesom sa stotožnil s 
názorom grantovej aj školskej komisie, kedy vlastne z toho návrhu VZN-ka, 
konkrétneho paragrafového znenia sa vylúči slovo dotácie. A vtedy sme si nikto 
z nás neuvedomili ... Účel bol jasný, pretože oni žiadajú - alebo chcú vykryť mzdové 
prostriedky; a čas, keď si pozriete ich grantovú schému, tak 27.200 ide na mzdové 
prostriedky, potom ide niečo na zabezpečovací systém a nejaké vybavenie. Myslím 
si, že to je presne prípad toho, ako by sme nemali pracovať, lebo k tomu sme nemali 
predložený materiál. My sme tu na ostatnom zastupiteľstve mali naozaj predložený 
len ten pôvodný návrh uznesenia, ktorý prešiel všetkými komisiami, aj so 
stanoviskami komisií; a ten autoremedúrne prisvojenie pána Gajdoša bolo 
komentované len  - alebo dotácie-  A nebol k tomu vôbec priložený odkaz, tej úpravy 
toho VZN. A teraz vám prečítam, čo sme vlastne schválili, čo ma dosť desí - i keď ja 
viem, že... dneska mi konkrétne volal pán Turlík, ktorý mi to vysvetľoval, že ono sa 
to bude posudzovať pri každej konkrétnej žiadosti o dotáciu. Ale ja som –nie si - 
myslím, že my nie sme tu za to, aby sme posudzovali konkrétne žiadosti. My sme tu 
v prvom rade na to, aby sme prijali systémové opatrenia, ktorými sa táto mestská 
časť s čistým svedomím bude venovať, nie od roka k roku, ale ani na volebné jedno 
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obdobie, ale dlhodobo. Toto je naša ambícia. Prijímať dobre všeobecne záväzné 
nariadenie, ktoré nás prežijú. A pripomeniem vám, prečítam vám,  čo sme vlastne, čo 
sme vlastne tým VZN vyhodili. Jedná sa konkrétne o § 11,ods. 10, beriem si druhý 
prispievný ...diskusný: „dotácia alebo grant nesmie byť použitý na úhradu výdavkov 
na alkohol a tabakové výrobky, nákup pohonných hmôt, výdavky na mzdy, platy 
služobné príjmy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, odvod do fondov, poistné, na 
energie, splácanie pôžičiek, úverov, úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, ani na 
úhradu záväzkov existujúcich pred dňom účinnosti zmluvy a refundácie výdavkov 
uhradených pred dňom účinnosti zmluvy a poskytnutie dotácie alebo grantu.“ Toto 
sme jedným šmahom ruky z toho VZN vyhodili, aby sme mohli túto účelne viazanú 
- dobrú - dotáciu poskytnúť. A teraz ja sa pýtam, ako s tým naložíme? Budete 
niektorí tvrdiť, že – áno- od prípadu k prípadu, k dotácii žiadosť, keď príde žiadosť 
budeme schvaľovať. Je to systémové riešenie? Je to do budúcnosti, niečo čo tu 
chceme mať? Neviem ako s tým naložíte. Ja mám problém; považujem to za 
nešťastné riešenie, aj o to, že celé leto sme mohli k tomu sedieť a mohli sme to 
napraviť. Ale na poslednú chvíľu zase niečo príde a my riešime. Neviem... neviem 
čo s tým ďalej. Ale  minimálne sa uchádzajme... teraz, keď to zmeníme naspäť – 
lebo to myslím, že to nebolo bezúčelne navrhnuté toto paragrafové znenie, v tom 
VZN malo svoj význam, tak zasa prídeme o súťaž, ktorú sme tu urobili. Jednu 
žiadosť o dotáciu posudzujeme s týmito prísnymi kritériami a druhú žiadosť o 
dotáciu účelne meníme, aby sme mohli poskytnúť? Dnes – prepáčte, mne sa takýto 
postup nepáči. Bez ohľadu na to, opakujem, že úmysel je dobrý, ale spôsob, akým 
sme to zvolili, že budeme postupovať ja podporiť nemôžem. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem nasleduje pán poslanec Jusko. Poprosím, aj ja sa 

prihlásim do diskusie, za pani poslankyňu Šimončičovú. 
 
p. Jusko : Ďakujem vám starosta. Ja si tiež myslím, že účel je správny, ale ja sa ... čudujem 

pán Gajdoš,  ja som aj upozorňoval na komisii -a treba to správne predložiť. Veď 
niekedy tá forma mení aj obsah. A to je klasický príklad. Poviem jednu vec. Dámy a 
páni poslanci, vidíte zoznam povinných príloh? Ja ich tam nevidím. U ostatných 
žiadostí tieto prílohy musíte vidieť; u ostatných žiadostí to netolerujeme. Budem 
hovoriť o žiadateľoch z Astronomickej ulice, ktorí si chceli v rámci grantu skrášliť 
spoločné priestory. Ja som hlasoval, aj v komisii som sa zdržoval... zdržal tohto 
hlasovania, lebo som tam nevidel ani túto žiadosť, ani povinné prílohy. Ja som ich 
nevidel. Takže ja sa pýtam - u iných ich musia predložiť, v tomto projekte ich 
nemusia predložiť. A to nie je problém žiadateľov. To je problém predkladateľa. 
Bohužiaľ, je to tak. Zoznam povinných príloh žiadosti, doklad o menovaní 
štatutárneho zástupcu, výpis z Obchodného registra u právnických, preukázanie 
potvrdené na miestnej príslušného správcu dane, daňový úrad nevidím, nevidím 
sociálny úrad... Sociálnu poisťovňu, nevidím zdravotnú poisťovňu. To, čo u iných 
projektov žiadame a čo sme u iných projektoch povedali: Nie, keď to nemáte, tak 
vám to nedáme. A vám, 24 poslancom to vidieť nedajú, že sa tak stalo, ale ani ja, ako 
člen komisie som nevidel úplnú žiadosť; nebola predložená. Len sa povedalo, že 
koľko žiadajú. Ja tvrdím - tento projekt nie je zlý. Veď ja chodím do Rady materskej 
škôlky na Piesočnej; tam dokonca mi hovorili, že sa uvoľnenia... uvoľnili miesta po 
tomto po nejakom rozhodnutí, že obyvatelia si sťahujú detí a že sa teda uvoľnia 
miesta. Ale čo ma trápi, zase, veď robme veci poriadne. Aby obyvatelia - 
a vytvárajme podmienky pre všetkých rovnaké; nie, že u jedného projektu povieme  
žiadosti –áno- Každá žiadosť tu musí byť. A u druhého povieme - však viete o aký 
projekt ide - je to v poriadku. To tak... myslím nemalo by to fungovať. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pani... faktickou pani poslankyňa Barancová. 
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p. Barancová : Ďakujem veľmi pekne. Ja len by som na kolegu zareagovala, že skutočne 

musíme vo svojom rozhodovaní vidieť nejaké... a hlavne sú to deti. Keď sú detí tak 
ja si myslím, že tie nepoznajú nejakú politickú príslušnosť; podľa mňa musia poznať 
určitú takú spravodlivosť. Chcela by som to preto to dať na pravú mieru. Lebo 
chcem povedať, že na grantovej komisii sme mali tento projekt, teda túto dotáciu. 
Pokiaľ viem, tak za posun do ďalšieho kola sme o ňom rokovali - zodpovedá ... 
zodpovedá predkladateľ, teda zodpovedá... miestny úrad, to znamená tajomníčka. 
Tajomníčka hovorila že prílohy sú všetky, pán kolega, v poriadku,... Nie? Nevideli 
sme ich. Ale... žiadne dotácie ani žiadne ... žiadne povinné prílohy, čo sa týka aj 
grantov, členovia grantovej komisie nevidia. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktická pán zástupca Gajdoš a pani Kováčová potom sa pripraví. 
 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať jedno, že pán 

Jusko má svojim spôsobom pravdu. Ale slovom v 1. bode preto tento bod bol 
stiahnutý z minulého zastupiteľstva. Dnes všetko tieto žiadosti obsahujú kompletne 
všetky materiály, tak, ako majú. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči pani Mgr. Kováčová. ..Do mikrofónu poprosím. 
 
p. Kováčová : Žiadateľ predložil žiadosť o dotáciu pôvodne na úplne inom tlačive, ako 

máme dané našim všeobecne záväzným nariadením. To viedlo vlastne nás aj pána 
Gajdoša k tomu, že materiál bol stiahnutý z minulého rokovania. S tým pôvodným 
návrhom som zoznámila, grantovú komisiu a oni sa k tomu aj veľmi pozitívne 
vyjadrovali. Uzavreli sme to s tým, že budeme o tom právoplatne rozhodovať, keď to 
bude mať splnené všetky náležitosti. Myslím si, že nielen ja, ale aj ja - som oslovila 
žiadateľa, aby dal žiadosť na predpísanom tlačive, s požadovanými prílohami, čo sa 
aj stalo. Scanovala som žiadosť, pretože vlastne... už oni všetko na tej komisii mali, 
do fascikla som zobrala všetky prílohy, ktoré... ktoré doniesli. A keď si pamätáte, 
členovia tej komisie, ktorí ste tu, škoda že tu nie je pani Štasselová, ja som to tam 
držala aj som ... všetky prílohy dodali. A tie prílohy sú tu.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktická pán poslanec Jusko. Ďakujem veľmi pekne , pani 

Kováčová. 
  
p. Jusko : Kolegyňa Kováčová, ja na poslednej grantovej komisii som hovoril: -môžete nám 

celý ten projekt ukázať? Vy ste povedali - nie. Po 2.) - prečo ste celú ... celý spis 
neposlali - ako v programe posielate- k jednotlivým ...žiadostí o dotáciu posielate 
komplet celé. Ja som ju nemal pred rokovaním komisie, celú dotáciu, vôbec v tejto 
podobe, ktorá tu teraz je. Len sa povedalo, že - však sme o tom rokovali minule. O to 
celé ide. Po 2.)- keď ste hovorili, že prílohu ste mali aj že ... ja som, že som sa na ňu 
mohol pozrieť - ja som sa vás vtedy pýtal:- máte ... žiadosť? Ste mi povedali, že ju 
nemáte. Veď ja veď ja som nevidel... Ja to poviem, tak: -Kto z vás schváli niečo, čo 
nevidí? Ja nie.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Prepáčte, pán poslanec, ale schvaľovali ste v bode číslo 2 materiál, 

kde ste nevedeli o projekte. Tak ...teda - to si trochu protirečíme. Nech sa páči, pani 
magistra. 

 
p. Kováčová : Ja sa skutočne veľmi ťažko k tomu môžem vyjadriť, pretože - dovolím si 

tvrdiť, že slová, ktoré mi vniesol pán doktor Jusko do úst nie sú moje vlastné. Tí, 
ktorí ste trošku féroví a ma poznáte, je vám jasné, že ja tohto ani nie som schopná. 



77 
 

Keď niečo nemám, poviem že nemám, keď niečo poviem, že zistím, tak zistím. 
Takže - pán Jusko vložili ste mi do úst niečo, čo som určite takto nepovedala. A je to 
na vás. Sme v polohe tvrdenia proti tvrdeniu. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pani magistra ospravedlňujem sa za to, čo sa tu deje. Ale ...tak... to 

je už obraz dnešnej doby. Pán poslanec Guldan, nech sa páči.  
 
p. Guldan : Ďakujem pekne za slovo. Nedá mi, pani magistra ... /pohoda, kľud.../ 

...príspevok pani poslankyne Tomáškovej som pozorne vypočul. Napriek tomu som 
sa rozhodol, že tento materiál podporím; pretože to, čo hovorila Tánička sa proste 
nevylučuje. Ona argumentovala, že my máme systémovo pristupovať k riešeniu 
týchto grantových projektov a schém; teda ku grantom. Ale - sme aj ľudia a 
v individuálnych ... individuálne nejakých vyhrotených požiadavkach môžeme ... 
môžeme pripraviť taký materiál, aký teda posudzujeme. Padli argumenty - tým, že 
pán zástupca Sloboda, ako predkladateľ materiálu, vyhlásil, že doplnili všetky 
materiály; takže tvoja tvoje argumentácie, pán poslanec, tým pádom padli. 
Dôverujem mu, že... že ich... že sú doplnené. A povedala to aj pani magistra, ktorú ja 
roky poznám. V živote ma neoklamala. A keď niečo povedala, som to bral ako bernú 
mincu. Takže ja tento materiál z uvedených dôvodov podporím.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová.  
 
p. Šimončičová : Ďakujem pekne. Ja len krátku otázku. Je v poriadku také uznesenie, ktoré 

túto máme predložené, že „schvaľuje dotáciu pre Materskú školu mamy Margity“ -  
a - vo výške? Prečo tu nemáme tú výšku uvedenú ? To je taký problém? Však ...viete 
sú takí, že sa môžu obávať ... tam sa dopíše nejaká iná výška. Ja schvaľujem ...- nie 
dôvodovú správu. Ja schvaľujem uznesenie.  Ak tam... Nemôže tam byť, pán 
predkladateľ, uvedená tá suma, ktorú schvaľujeme? Lebo –dotácia- je pre mňa veľmi 
málo. Môže tam byť aj sto tisíc, potom, prípadne. Tam sa iba v dôvodovej správe 
odporúča. Hej? A my potrebujeme vedieť koľko schvaľujeme. Môžete to tam 
doplniť? Alebo mám dať pozmeňovák ?  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ja som sa prihlásil... Aha, faktická pani poslankyňa Tomášková. 
 
p. Tomášková : No...Súčasťou dotácie je potom zmluva; a na základe žiadosti –a v žiadosť 

je vyšpecifikovaná - tak tie položky sú tam presne rozpísané, ako som hovorila. Ale 
– dobre, Katka máš čiastočne pravdu; ale to v zmluve by potom bolo uvedené 
o poskytnutí tej dotácie. Ale my sme odišli od toho procesu... princípu tuná, čo pán 
Jusko naznačil nejaké prílohy; prepáčte, pre mňa teraz nie sú relevantné nejaké 
prílohy. Lebo - čo urobíme s tým zle zmeneným VZN-kom? - ja sa pýtam. Toto je 
teraz problém. My sme schválili absolútne, pán Gajdoš, nezmyselné VZN-ko. 
Pretože teraz máme dotácie... budú žiadosti na dotácie, ktoré proste budú môcť 
žiadať peniaze na veci , ktoré podľa mňa nemáme poskytovať. Jasné, komisia môže 
potom... alebo my, argumentovať na základe- že - toto nebudeme, toto nebudeme. 
Ale veď na to sa to do toho VZN-ka dávalo, aby tam neboli tie jednotlivé položky, 
ktoré som vám čítala. A teraz sa pýtam - toto je ten problém. A účelovo sme to 
zmenili -k jednej žiadosti - aby sme im mohli dať na mzdy. A tie mzdy pôjdu aj do 
odvodov a podobne. Ale čo potom tie druhé žiadosti?  

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán zástupca Gajdoš, nech sa páči. 
 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo. Budem reagovať na vás obidve v 

jednom príspevku, ak môžem. Samozrejme, tá výška tam nie je uvedeného preto, 
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lebo predtým bola schvaľovaná pri zmene rozpočtu. Jedná sa o 44 tisíc, zaokrúhlene. 
To nie je problém tam doplniť. To len k tomuto. Čo sa týka toho VZN-ka - na 1. 
pohľad, keď sa na takto budete pozerať z toho uhla pohľadu, ako vy - súhlasím 
s vami - máte pravdu, ale ja si osobne myslím, že toto VZN-ko, toto znenie naopak 
dáva kompetencie do rúk poslancov. Je to... predsa prechádza to grantovou 
komisiou, ktorá vie čo posudzuje a dáva to k dispozícii dvadsiatim piatim 
poslancom. Je predsa ... vecou poslancov, aby zhodnotilo, či v tomto prípade dá 
alebo nedá dotáciu na platy. Veď o to ide, že dotácia je niečo iné ako grant. Granty 
sú... 

 
p. Pekár, starosta MČ: ...Čas. Pani poslankyňa Šimončičová, faktická. 
 
p. Šimončičová : Ďakujem pekne. Nerozumela som vám, pán vicestarosta - Bude to tam 

doplnená tá suma?  
 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ :  Áno. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem..  
 
p. Pekár, starosta MČ: Vidím, že som asi posledný. Nikto sa nehlási do diskusie? Ja vám 

poviem príklad z hlavného mesta. Keď som ako poslanec hlavného mesta sa tiež mal 
rozhodnúť o pridelení dotácie materskej škole, nemali sme tam vôbec problém 
s VZN, pretože bolo už tak pripravené, ako ho máme my teraz. Ja by som sa vôbec 
nebál toho, že čo v budúcnosti - či si niekto bude môcť kúpiť benzín, alkohol, alebo 
dať na výplaty. To je v rukách poslancov, v komisii a zastupiteľstva mestskej časti. 
My sme práve že – v práve je teória, buď písané alebo  to čo je napísané, alebo voľné 
právo. Ja by som sa pripájal k tomuto VZN-ku, čo je teraz novelizované. Pretože 
môže sa nám stáť, že príde ďalšia materská škola - to je jedno, či bude súkromná 
alebo cirkevná - a nestihne... nestihne z iných dôvodov, ja neviem, rekonštrukcie - 
zaradiť do siete škôl. A toto je problém aj tejto materskej školy; a to bol problém aj 
tej materskej školy, čo sme hlasovali v mestskom zastupiteľstve. Tam vtedy nebola 
taká dlhá diskusia, lebo to VZN-ko už bol tak dané, že sme sa rozhodli, keď sme 
chceli podporiť materskú školu, tak sme ju podporili. Vôbec by som sa toho nebál... 
A - a teda uvoľnené miesto na Piesočnej – áno. Ale možnože len z toho dôvodu, že 
tie deti išli do tejto materskej školy. Ale my nemáme stále voľné miesta v materskej 
školy. My keď sme aj tu, v zastupiteľstve, schvaľovali alebo podporovali schválenie 
prenájmu bývalej Drevárskej škole, čo sa udialo na... v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, tak jeden z dôvodov bolo, že tam vznikne materská škola. 
Komunikovali sme so zriaďovateľom materskej školy; je tam veľmi podobná zmluva 
ako materská škola, ktorú sme podporili v minulom volebnom období – 
Chlumeckého. Čiže sú povinní brať percentá detí z Ružinova. To je splnené ešte nad 
tú zmluvu. Je tam 55 detí, ktoré by sme my asi nedokázali... alebo časť tých detí by 
sme nedokázali umiestniť v našich materských školách. Preto sa prikláňam k 
podpore tohto materiálu; a teda prosím vás o podporu tohto materiálu. A nebojte sa 
toho, že v budúcnosti vám niečo utečie - a tie žiadosti budú ... alebo teda peniaze 
z tých žiadostí ďalších budú môcť byť použité na mzdy. Je to len z toho dôvodu, že v 
budúcom roku si zriaďovateľ podá žiadosť, bude to zaradené do siete škôl, tam je 
príspevok štátu - nie je taký vysoký, ako dostáva samospráva; tie percentá si 
nepamätám, ale dostanú nižší príspevok a už dokážu pôsobiť bez toho, že by žiadali 
dotáciu na túto činnosť, čo teraz schvaľujeme. Veľmi pekne ďakujem. Faktickou... 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: ..prepáč, to už dopoviem. S faktickou pani poslankyňa 

Barancová.  
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p. Barancová : Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem zareagovať na pána starostu, ktorý 

hovorí o tom, že podporí – teda bude teda podporovať aj iné subjekty. Chcem 
povedať, že verejné, súkromné a cirkevné školy sú v rovnocennom postavení. Pokiaľ 
to už 2 volebné obdobie, tak musím povedať, že ozaj sme veľmi veľa podporovali 
školstvo; a myslím si, že aj cirkevné školstvo. Chcem povedať, že - neviem či je to 
celkom identická situácia, ale mne to trošku tak evokuje, že sme ukončili nájom bez 
toho, aby sme rokovali so subjektom v Ružovej doline. A tuto sa poskytuje dotácia; a 
ešte chcem povedať jednu vec, že pokiaľ sme to mali na grantovej komisii, hovorili 
sme o tom, že... budú tam prostriedky na mzdy- a myslím si, že sú tam aj iné 
prostriedky. Sú tam aj na materiálno-technické vybavenie aj na iné. Možnože na toto 
by som chcela len odpoveď. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a druhá faktická pani poslankyňa Tomášková. 
 
p. Tomášková : Chcem reagovať na pána starostu. Nechám na poslancov, každý si povedal 

svoj názor, ja som túto potrebu mala, pretože odkedy tu sedím  -už 6 rok - si myslím, 
že –áno- budú predkladať žiadosti a budem ... poslanci rozhodovať, ktorú podporia – 
nepodporia. Ale tie mantinely vo VZN-ku sa určujú, aby sa tie žiadosti nepredkladali 
-možno zbytočne. A bola som pri tom, keď kolegovia v minulom volebnom období 
vytvorili celú schému grantovú a aj samozrejme dotačnú; a tá mala jednu prioritu - 
podporovať aktívnych občanov, ktorí majú projekty pre verejné blaho. Všetko je 
super, len ja si myslím, že mzdy, náklady na energie a prevádzku... takéto 
prevádzkové náklady... pohonné hmoty a pod. - oni to teraz budú si tam zaraďovať, 
lebo proste tie projekty tam budú mať. Budú diskriminované -a možno budú utekať 
dobré projekty, naozaj tie účelné veci, ktoré sme chceli podporovať; a to je aktivita. 
To je asi to posledné, čo som chcela povedať. Ale, samozrejme, rozhodovanie 
poslancov je -v tomto sále všemocné - ako sa rozhodnete, tak sa rozhodnete. 
Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím 

diskusiu, poprosím predsedníčku ... návrhovej komisie o znenie uznesenia. Nech sa 
páči Danka. 

 
p. Šurinová : Miestne zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Materskú školu mamy Margity 

vo výške 44.542 Eur. Termín: 26. 9. 2017. Môžeme dať hlasovať. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? 

Nevidím. Pripravme sa na hlasovanie. Môžeme hlasovať. 
  
Hlasovanie: Za 11, nikto proti, 5 sa zdržali, 2 nehlasovali. Návrh uznesenia bol schválený. 

hlasovanie č. 31. 
           za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 2 

- uzn. č. 522/XXIX/2017 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Vrátim vedenie schôdzi pánovi starostovi 
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Bod č. 22 
Návrh Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme bodom číslo 22 - Návrh 

stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v mestskej časti 
Bratislava-Ružinov. Tak isto tento materiál uvediem v krátkosti ja. Na základe 
predloženej informácie o stratégii prevencie kriminality a na základe uznesenia 
miestneho zastupiteľstva predkladám návrh stratégie ... prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Už sme si vypočuli 
na úvod správy o bezpečnostnej situácii, ktoré predniesli riaditeľ Okresného ... 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky a náčelník ... 
Okrskovej stanice mestskej polície v 2. okrese; čiže aj tento návrh stratégie vychádza 
z podkladov, ktoré nám tieto 2 subjekty poskytli z komunikácie a z... teda v 
spolupráci s nimi. Tak isto vychádza z ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky číslo 583/2008 Zb. zákonov o prevencii kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti. Na základe vyššie citovaného predkladáme 2 strategické 
osi. Prvá os – technická, druhá je personálna. Technická os je získavanie finančných 
prostriedkov, technologického vybavenia na rozširovanie a zlepšovanie existujúceho 
kamerového pokrytia. A teda ak sa pamätáte, tak práve pán riaditeľ aj o tomto 
spomínal, že by to pomohlo v prevencii kriminality. A tak isto niektorí poslanci tu 
majú skúsenosti s vykrádaním pivníc. Druhou by bolo výmena skúseností s 
pasívnym prostriedkami ochrany majetku, ktoré zamedzujú pohybu nepovolaných 
osôb v obytných domoch, areáloch škôl a iných objektoch. Personálna os prevencie 
kriminality je zložená z prednáškovej, vzdelávacej, osvetovej činnosti. To už vlastne 
aj prebieha. Pán riaditeľ tiež spomínal svoju kolegyňu, s ktorou som sa niekoľkokrát 
stretol medzi seniormi, kde robí osvetovú a prednáškovú činnosť. Dúfam, že sa to 
deje aj na našich základných školách. Ďalšou je podpora prednáškovej, vzdelávacej a 
osvetovej činnosti prostredníctvom našich médií, čiže Ružinovského echa a 
Ružinovskej televízie. Gesčnou komisiou pre problematiku prevencie kriminality 
navrhujeme komisiu mandátovú, legislatívno-právnu a kontrolnú. Toľko úvod k 
tomuto materiálu. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie, končím diskusiu 
poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia.  

 
p. Šurinová : Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Stratégiu prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Môžeme dať 
hlasovať. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, skúsime sa prezentovať pred hlasovaním, či sme 

uznášaniaschopní. Pripravme sa prezentáciu; prezentujme sa. Sme. Pripravme sa na 
hlasovanie, hlasujeme.  

 
Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Uznesenie k bodu 

číslo 22 sme schválili. 
hlasovanie č. 32. 

           za: 12, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 4 
- uzn. č. 523/XXIX/2017 
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Bod č. 23 
Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v základných školách  
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 23 - Správa o výsledku kontroly 

dodržiavania zákona č. 211/2000 Zb. zákonov o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Ružinov. Poprosím pána kontrolóra Güntera Furina, aby 
uviedol materiál. 

 
p. Furin, miestny kontrolór: Ďakujem. Vážený pán starosta, vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, na základe plánu práce schválenom miestnym zastupiteľstvom 
dovoľte, aby som vás informoval o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211. 
Okrem dodržiavania tohto zákona sme sa zamerali aj na dodržiavanie súvisiacich 
právnych predpisov a interných smerníc základných škôl, pri zverejňovaní 
povinných informácií, v zmysle ustanovenie zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám; a to zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok, obstaranie služieb, 
tovarov, prác na prijímanie, vybavovanie, oznamovanie výsledkov, vybavovanie 
žiadosti o poskytnutie informácií, ich evidenciu, ktoré ma k dispozícii povinná 
osoba. Chcel by som konštatovať, že prakticky všetky kontrolované subjekty mali 
viaceré nedostatky. Síce zmluvy sa povinne zverejňujú, ale napríklad objednávky a 
faktúry školy – niektoré- aj 2 roky nezverejňovali. Samozrejme, mnohé... mnohé 
z tých zverejnení majú aj ďalšie množstvo formálnych nedostatkov. Niekde sa stane, 
že je zmluva zverejnená skôr, ako podpísaná a podobné detaily. A to všetko ukazuje 
na to, že riaditelia škôl, prípadne ich administratívni pracovníci sú preťažení  
administratívou a jednoducho zákon 211 a s tým súvisiace predpisy viac-menej, 
nechcem povedať, že nezvládajú, ale samozrejme, vzhľadom k ich predmetu 
činnosti, venujú mu druhoradú, prípadne treťoradú pozornosť a z toho vyplývajú 
i problémy. Preto v závere navrhujem, aby miestne zastupiteľstvo vydalo pre školy 
metodické usmernenie, tak, aby bol dodržaný jednotný postup zverejňovania pre 
všetky školy, školské jedálne v zriaďovacej ... pôsobnosti mestskej časti Ružinov. 
Podotýkam, že mnoho z kontrolných zistení už v priebehu kontroly bolo 
pracovníkmi škôl odstránených. Všetci ... všetci riaditelia škôl sa so závermi týchto 
kontrol stotožnili, s tým, že nepredpokladám, že by boli v budúcnosti problémy. 
A preto... to je vlastne k tejto kontrole všetko. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Končím 

diskusiu. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh 
uznesenia. 

 
 
p. Šurinová : Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú Správu o výsledku 

kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Zb. zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov v základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov. Môžeme hlasovať. Ďakujem. 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. No... nie ... moment, hlasujeme, čas ide. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 3 nehlasovali. 

Uznesenie k bodu číslo 23 sme prijali. 
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hlasovanie č. 33. 
           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 

- uzn. č. 524/XXIX/2017 
 
 
Bod č. 24 
Správa o výsledku kontroly prenájmov priestorov v základných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 24 - Správa o výsledku kontroly prenájmov 

priestorov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Ružinov. Tak isto prosím pána kontrolóra aby uviedol materiál. 

 
p. Furin, miestny kontrolór: Ďakujem. Cieľom tejto kontroly bolo preveriť udržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvných 
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o prenájme nebytových priestorov v priestoroch 
škôl a v nadväznosti na dodržiavanie ďalších zákonov, ktoré sú v správe 
vymenované. Jednotlivé školy mali množstvo formálnych nedostatkov, často v 
účtovaní, ktorých ale význam je relatívne nedôležitý. Napríklad - neúčtovalo sa cez 
predpis nájmu, ale priamo do spotreby; niektorí nemali prehľadnú evidenciu 
nájomcov, neúčtuje sa časové rozlíšenie na konci roku, ale to sú detaily, ktoré sa 
možno vyskytujú celkom bežne aj v hospodárskych organizáciách. Dôležité je, že 
žiadne z týchto nedostatkov nepoukazujú na to, že by sa nejak nehospodárne 
nakladalo so zdrojmi alebo to, že by... nepodarilo sa nám zistiť nič, čo by 
nasvedčovalo tomu, že sú tieto priestory prenajímané nejakým nekalým spôsobom 
alebo niečo podobné. Jednotlivé školy z týchto prenájmov majú plus mínus rovnaké 
výnosy, s jednou výnimkou. Možno ste si niektorí všimli, tou výnimkou je Základná 
škola na Drieňovej ulici, ktorá má rádovo vyšší príjem, ale ukázalo sa, že to nie je 
tým, že by boli takí aktívni. Ten rozdiel teda nie je v tom, že by boli mali toľko 
priestorov na prenajímanie, ale tým, že do cien za prenájom neúčtovali osobitne 
sprievodné náklady, to znamená upratovačky, energie a tak ďalej. Tým pádom im 
väčšia časť, alebo opticky väčšia časť zostala na tých mimorozpočtových zdrojoch, 
čo samozrejme má potom vplyv na to, aká výška rozpočtu je daná v ďalšom období 
na energie a tak ďalej. Tým sa stane, že pri dlhodobom používaní táto škola má 
relatívne viacej zdrojov ako ostatné školy. Netvrdím, že to je chyba vedenia školy, je 
to skôr chyba metodiky miestneho úradu, že proste nemáme pre školy jednotné 
pravidlá ako to majú robiť. Logika, alebo dajme tomu, že zdravý rozum, by kázal, že 
robiť to tak, ako to robí Základná škola Drieňová, pretože to je naozaj o veľa 
jednoduchšie pre tie školy evidenčne. No bohužiaľ zákon o účtovníctve vyžaduje 
proste aby sa to robilo tak, ako to robia tie ostatné školy. Takže záverom je, že 
miestny úrad musí vydať nejakú jednotnú metodiku pre všetky zriaďované základné 
školy. To je všetko. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu.  Nikto sa 

nehlási do diskusie, končím diskusiu. Poprosím člena návrhovej komisie aby 
predniesol návrh uznesenia. 

 
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Keďže kolegyňka si odskočila, tak zvládneme to aj my dvaja. 

Takže, pán starosta, dajte prosím hlasovať o uznesení tak, ako v podstate bolo 
navrhnuté. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 
predloženú Správu o výsledku kontroly prenájmov priestorov v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.  
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme 
sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 
Hlasovanie: Za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 4 nehlasovali. 

Uznesenie k bodu číslo 24 sme schválili. 
hlasovanie č. 34. 

           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 
- uzn. č. 525/XXIX/2017 

 
 
Bod č. 25 
Správa z vykonania kontroly zmlúv o dielo týkajúcich sa obstarávania ÚPN-Z 

a uplatňovania zmluvných sankcií 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 25 – Správa z vykonania kontroly zmlúv 

o dielo týkajúcich sa obstarávania ÚPN-Z a uplatňovania zmluvných sankcií. Nech 
sa páči, pán kontrolór.  

 
p. Furin, miestny kontrolór: Ďakujem. Táto kontrola bola vykonaná na základe uznesenia 

miestneho zastupiteľstva 421, ktoré bolo prijaté z iniciatívy poslanca Jozefa 
Matúšeka. Cieľom bolo zistiť, ako sú spomenuté zmluvy dodržiavané, v popise 
príčin ich prípadné nedodržiavania, ako je plnené, plnenie zmluvy vynucované a ich 
nedodržiavanie sankcionované. Správa bola vypracovaná v úzkej spolupráci s 
referátom územného plánovania a stav plnenia zmlúv do správy bol prevzatý z 
podkladov tohto referátu. Závery sú popísané, zistené nedostatky sú popísané v 
správe aj s návrhmi opatrení. K danej problematike, samozrejme, vysvetľujem, že 
toto je téma... jedna z hlavných tém týchto ... tohto zastupiteľstva - dlhodobo. Všetci 
tie problémy poznáte. Táto sprava v zásade nemôže obsahovať nič, čo by ste 
nevedeli. Je to v podstate istý súhrn toho, čo bolo, respektíve nebolo urobené. 
A jediným... ako - hlavným zmyslom tejto  správy bolo zrejme poskytnúť priestor na 
diskusiu, prípadne na kroky, ktoré by viedli k odstráneniu príčin istého zaostávania v 
prijímaní týchto územných plánov ÚPNZ. Na nejaké otázky by som potom rád 
zodpovedal, ak chcete.... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Pán poslanec 

Sloboda, nech sa páči. 
 
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Keďže vidím prítomného aj pána Kaliského, bol som veľmi 

rád keby sa k tomu vyjadril, pretože výsledky kontroly, hlavne tie negatívne časti, sa 
týkajú hlavne dodávok jeho spoločnosti; a konkrétne hlavne by ma zaujímalo, aké je 
jeho stanovisko k tým záverom, ktoré sú k jednotlivým bodom, kde jeho spoločnosť 
mešká s dodávaním jednotlivých svojich zmluvných záväzkov. A tak isto aj 
vyjadrenie k tomu návrhu, ktorý tam je, to znamená, že vypovedanie zmluvy so 
spoločnosťou A1 Respect a.s.. A otázka je - ja chápem, že tam, pri tých, čo sú už 
viac rozpracované územné plány zón, už riešime skôr to, že tam sa riešia autorské 
práva. Vzhľadom na nekvalitu tých zmlúv, ktoré sú uzatvorené s touto spoločnosťou 
je možno lepšie vypovedať ich aj tak začať úplne nanovo, celé tieto územné plány 
zón. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči pán kontrolór. 
 
p. Furin, miestny kontrolór: Ja by som ...chcel by som podotknúť... 
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p. Pekár, starosta MČ: Pardon. Pán Kaliský je tiež prihlásený, ale ty si sa prihlásil hneď. 
Ešte pán Matúšek a potom budeme hlasovať o... 

 
p. Furin, miestny kontrolór: Dobre. Ja len reakciu na.. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Áno, áno, áno. 
 
p. Furin, miestny kontrolór: Hej, ja tam netvrdím, že ich treba vypovedať. Hej, najprv 

treba povedať nejaké, nejaký termín, do ktorého, ako nie a priori vypovedať. V 
prípade ak sa to nepodarí alebo neni záujem, tak potom treba niečo robiť, lebo naozaj 
tých 7 rokov je už viac ako dosť. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Matúšek. 
 
p. Matúšek: Ďakujem pán starosta. Ja myslím, že pán kontrolór jasne povedal vetu „7 rokov 

je dosť“. A tu by som chcel pripomenúť, že ten materiál na 32 stranách dosť 
vystihuje, pri jeho kontrolnej činnosti, tie nedostatky, ktoré sú, aj tie návrhy  
a opatrenia. Práve ku kapitole návrhu opatrení pod bodom 3 mám jednu informáciu, 
ktorá nie je v tomto materiáli, že zrovna v deň, kedy on ukončil a uzavrel kontrolu - 
dňa 18. 9. 2017 zasadala komisia územného plánovania, životného prostredia a 
dopravy za prítomnosti spracovateľa diela Ing. arch. Kaliského. Na odporúčanie 
komisie a príslušného referátu teraz citujem uznesenie, alebo materiál zo zasadnutia 
komisie. Navrhla... navrhli prítomní poslanci ukončiť zmluvu o dielo týkajúceho sa 
obstarávania územného plánovania zóny Miletičova-trhovisko a zóny Líščie Nivy-
Palkovičova s  A1Respect akciovou spoločnosťou a vyhlásiť verejnú súťaž na 
nového spracovateľa. Vzhľadom na to, že je to už dlhotrvajúca, jak sme hovorili - 
sedemročná záležitosť, a regulácia pod tlakom tohoto proste prostredia si vyžaduje 
nutne túto reguláciu. Navrhujem k tomuto materiálu uznesenie. A to, že - Mestské 
zastupiteľstvo mestskej časti Ružinov žiada starostu mestskej časti Bratislava-
Ružinov Ing. Mgr. Dušana Pekára, po 1.) vypovedať zmluvy so spoločnosťou 
A1Respect na dielo Územný plán zóny Miletičova-trhovisko a Územný plán Líščie 
Nivy-Palkovičova; a za 2.) vyhlásiť verejnú súťaž na nového spracovateľa, na 
základe odporúčania príslušného referátu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Ružinov a komisie územného plánovania. Termín: ihneď.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Teda ešte faktickú Vlado a potom dáme hlasovať, aby 

mohol vystúpiť pán Kaliský? Tak je? Ideš na pripomienku na pána poslanca 
Matúšeka? Tak nech sa páči. 

 
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Už jedno uznesenie tu máme k tomu bodu a to sa týka – o bratí  

na vedomie predloženej správy. Nie som si celkom istý, že či takýmto spôsobom 
môžeme doplniť to uznesenie. Aby náhodou nedošlo k problémom. Svojim 
spôsobom, keby náhodou nie tu, tak v rôznom to môžeme prijať určite. Ale ešte si to 
ako návrhová komisia prediskutujeme zatiaľ. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Dám hlasovať. Pripravme sa - hlasovať - či môže 

vystúpiť pán Kaliský. Ešte si nedokončil faktickú? Pripravme sa na hlasovanie. 
Hlasujeme. 

 
Hlasovanie:  Nech sa páči pán architekt, máte 3 minúty a potom pokračujeme v diskusii tak, 

ako boli poslanci prihlásení. 
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hlasovanie č. 35. 
           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 

- návrh bol prijatý 
 
p. Kaliský, architekt:  Dobrý deň. Moje meno je Kaliský. Som spracovateľ územných 

plánov, tých dvoch predmetných, o ktorých rozprával pán Matúšek a ostatných. K 
tomuto celému by som chcel najprv upresniť -k správe, že zmluva bola podpisovaná 
síce v roku 2010, avšak viac jak rok sa vlastne preverovali tieto zmluvy, pretože 
zmluvy podpisoval ešte pán Drozd, a potom ďalší rok sa na projektoch vôbec nič 
nerobilo. Po roku boli aktivizované 3 územné plány zón, čo je Štrkovec-Bajkalská 
roh a Drieňová-Bajkalská. Tieto ďalšie dve sa aktivizovali s ďalším oneskorením rok 
a pol. Čiže aktivizovali sa neskôr. K tomu, prečo tak dlho trvá vôbec vypracovanie 
prieskumu, rozborov a 1. časti by som povedal asi toľko, že územný plán zóny má 
zaregulovať územie a má ho spraviť lepším a má ho spraviť iným, ako je dnes a má 
zlepšiť situáciu v danom území. Územný plán nemá robiť to, že niektorí z poslancov 
prídu a povedia - je tu problém s parkovaním a treba tu postaviť  parkovací dom. Ja 
ako architekt teraz vyhlasujem, že v živote nenakreslím žiadny parkovací dom, lebo 
si myslím, že to hyzdí mesto. Je to prežitok z kapitalistických miest 80. rokov. Ja si 
myslím, že parkoviská majú byť pod zemou, a... má patriť ľuďom; a nemáme sa 
pozerať na parkovacie domy. Ďalší rok som trávil s tým, že sme sa rozprávali o tom 
ešte vo veľmi priateľskej atmosfére s pánom Matúškom, ktorému tento problém 
podľa mňa aj vyhovuje - nedoriešiť, a ktorý sám tlačil na to, aby sa tam postavil 
parkovací dom, pretože treba vyriešiť parkovanie ľuďom, ktorí bývajú v okolí, čo 
absolútne chápem. Dokonca v tomto prípade som s ním súhlasil a som na jeho 
strane. Ten problém vyriešiť treba, ale nie tak, že sa zničí ulica Záhradnícka, že sa 
nedobudujú ulice. Čiže problém je v tom, že môj názor na celý toto územie je úplne 
iný ako pána Matúška a údajne občanov, ktorých zastupuje. Podľa mňa - tento 
problém treba vyriešiť správne, raz a navždy. Čo sa týka vypovedania zmlúv, 
nebudem sa brániť vypovedaniu zmluvy, keď oň tak rozhodnete. Avšak si myslím, 
že je to zase nevyriešenie ničoho. Dokonca si myslím, že tá zmluva by sa mohla 
vypovedať hneď, ako bude vyhlásená stavebná uzávera. Ja nechápem prečo, keď 
chcete zachovať status quo, pýtam sa vás pán Matúšek, prečo na toto územie nie je 
ani vyhlásené obstarávanie stavebnej uzávery? Keď na Štrkovci stavebná uzávera je, 
Pošeň je vyhlásená, na Ostredkoch stavebná uzávera je. Čiže ja začínam mať dojem, 
že vyhovuje niekomu nedoriešenie tohto problému a rolovanie ho ďalej. Ďakujem, 
ostatné je na vás. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. Ja len chcem pripomenúť pánu Kaliskému, že na záver na nás môže 

reagovať faktickou poznámkou, na to, čo teraz naňho budeme reagovať, v zmysle 
rokovacieho poriadku. Bol tu spomenutý parkovací dom; to je v rámci jedného 
územného plánu zóny, ale meškáte so... v podstate so všetkými a tie meškania sú 
viacročné. To nie je o tom, že nejaký mesiac, dva alebo pol rok, ale naozaj je to 
dlhodobé. A to isté platí hlavne pri niektorých dodávkach, čiastkových, kde keď 
dodávate tu v roku 2017 veci, ktoré ste urobili v roku 2012 a 13, ani ich nedodáte 
úplne a ešte navyše už sú dávno neaktuálne. To je 5 rokov; to sú 5 rokov staré 
podklady. Tak tie už teraz ako asi už nemá zmysel zapracovávať vôbec do toho. 
Takže to je pre mňa otázka, že prečo vôbec tie staré veci ste doteraz nepriniesli? 
Ako... kde ste čakali, na čo ste čakali, aby ste ich sem doniesli alebo mali za ne 
zaplatené. Lebo šak o to ide. Druhá vec je, zaujíma ma, pardon, len dopoviem, 
zaujímalo by ma, bol tu riešený nejaký konflikt záujmov, čo sa týka územného plánu 
na Štrkovci, že ste tam zároveň aj dodávateľom, ako architekt, niektorým z tých 
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vlastníkov pozemkov, čo teda by som naozaj cítil ako konflikt záujmov, keby ste aj 
tak dodávali. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje s faktickou pán poslanec Drozd. /Nie, potom papier.../ 
 
p. Drozd: Ďakujem pekne. Podstatné, čo tu bolo povedané, že všetci chceme, aby 

územnými plánmi zón bol pokrytý, čo najväčší kus územia Ružinova, ale aj celej 
Bratislavy, vzhľadom na ten prvý bod, ktorý sme rozprávali, o strategických 
investíciách kŕdeľ atď. Na druhú stranu - máme tu podpísané viaceré zmluvy na 
spracovanie územných plánov zón a ako povedal správne aj Braňo Kaliský, viaceré z 
nich neboli aktivované, ani začaté. V podstate máme problém a vyjadrujeme sa k 
novej výstavbe v Prievoze, ale veď tam je zmluva ešte z 2010 aby sa vypracoval 
územný plán zóny celého Prievozu a aby sa zastabilizovala rodinná zástavba 
Prievozu. A my sme ho nezačali ani robiť. Toto je problém. Jednak, že sa ani 
nezačali robiť tieto územné plány zón, a že strašne dlho trvajú. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje faktickou pani poslankyňa Tomášková. 
  
p.  Tomášková: ...  pán Kaliský, Štrkovec nemá stavebnú uzáveru. Žiaľ bohu. Ale 

Bajkalská roh má, ktorú už nepotrebujeme. Už ste včera podpísali? Tak ďakujem 
veľmi pekne. Teším sa veľmi. Tak je to pre nás... pre mňa teda pozitívna informácia. 
Ale tuná čiastočne súhlasím, že to je to, čo si tu už asi dlhodobejšie nesieme, že pán 
Matúšek vám vzniesol nejaké námietky ohľadne spracovania územného plánu zóny 
Palkovičova - konkrétne to ste mysleli, len  ja by som napríklad bola rada, aby sme 
ten materiál videli aj viacerí; ak sme ho... lebo my  nevieme moc o čom... čo ste 
navrhli. A to je to, že - nebojte sa predložiť svoje videnie sveta - však to neznamená, 
že sa s ním nestotožní pán Matúšek, že sa s ním nevie stotožniť niekto, napríklad, 
iný. A akýkoľvek návrh, ktorý sa tu... ktorý vy spracovávate je to vec ... robí sa vo 
variantných riešeniach, je to pripomienkovým  konaním. Tak ja si myslím, alebo - 
uchádzam sa o to, aby vás to zasa neodradilo v tej práci - a pokračovať na dobrých 
prácach. Vy ste presvedčený, že je to dobrý projekt; a potom sa to predsa v nejakom 
širšom pléne odsúhlasuje. A taktiež ... mám to slovo - prihováram sa, pohnime 
prosím vás už konečne so Štrkovcom, Bajkalskou, Drieňovou, pretože si myslím, že 
to sme... to už je tak, že by sme to tu mohli mať aj o mesiac. K tomu sa ja teda... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Matúšek.  
 
p. Matúšek: Ďakujem. Pán inžinier  architekt  Kaliský, vy ste rečník, ktorý sa obracia, dá sa 

povedať, keď už vám riadne tečie do topánok. Menovite na mňa. Len zabudli ste, 
možno - dneska to už je druhá chyba, zabudli ste na to, že som poslancom, že ma 
volili občania, že tá zóna patrí mne a že máte stanoviská - jednak združenia občanov, 
jednak občanov, jednak všetkých - by som povedal zainteresovaných, 
podnikateľských, tých, ktorí tam sú v tejto zóne; a vy ste dodnes nevyhodnotil, 
neurobil ste rozbory a na základe toho nemôžete povedať takú elementárnu chybu, že 
prečo sa neurobila stavebná uzávera. Šak to sa nemôže robiť. A potom, že niečo 
maľujete, tak maľujte - ale to je váš názor; a vy to môžete robiť vtedy, až urobíte 
prvé, čo máte zazmluvnené. A to ste neurobili.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Vojtašovič. 
 
p. Vojtašovič: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel opýtať pána kontrolóra: - je tu 

definovaných 5 zmlúv na  5 územných plánov zón, ktoré sú opísané ako neaktívne. 
To znamená, že v roku 2010, v novembri boli podpísané tieto zmluvy a odvtedy sa 
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dodnes neurobil v tom ani ťuk? Že vôbec nič. Podpísalo sa - a nič sa neurobilo. 
Dobre. Tak potom moja druhá otázka je, lebo , sú tam územné plány zón Prievoz-
východ, Prievoz-západ a vieme teraz, že ...ten stavebný ruch v Prievoze je značný; a 
potom možno aj teda otázka na teba, pán starosta, či si nezaslúži Prievoz nejaké 
zaregulovanie, bližšie? Lebo v poslednom čase vidíme stále iba nejaké –eje-  tu 
lietajú, zámery, verejné prezentácie, petície; čiže aj nad tým by som sa zamyslel, 
možno. Lebo, naozaj, je to asi vhodná téma. A chcem sa ešte opýtať teda... ešte 
jednu vec, pána kontrolóra. Vy navrhujete opatrenie, že - navrhnúť riešenie v prípade 
neaktívnych  zmlúv na obstaranie územného plánu zón. Čiže takéto opatrenie by 
mala prijať teda mestská časť, ako kontrolovaný subjekt - a ja by som tiež rád videl 
to riešenie, ktoré ponúkne mestská časť na riešenie týchto neaktívnych zmlúv. Že či 
teda pán kontrolór alebo mestská časť nám môže poskytnúť teda to opatrenie aj 
správu o splnení opatrení? Aby sme aj my mali prehľad, že ako sa táto situácia 
vyriešila; aby sme tu nedávali zbytočné uznesenia, aby to tu nelietalo hore -dole, ale 
aby to bolo takou autoremedúrou. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd:  ...  odpovedal pánovi Vojtašovičovi – áno, je to škoda. Je tu podpísaná zmluva z 

roku 2010 s renomovanou firmou Aurex  - pán Klaučo, na spracovanie územného 
plánu zóny Prievoz, celého Prievozu, v troch častiach a nezačalo sa ani ťuk. Prečo? 
Aurex je renomovaná značka a keď sa bavíme o tom že, že stálo by to peniaze alebo 
čo, veď tie peniaze sú k dispozícii. My tu naozaj grantami a všelijakými spôsobmi 
podporujeme rôzne materské centrá, materské školy, projekty, ale to, čo máme aj 
zazmluvnené - a čo máme robiť, a potom počúvam všetci volajú - tak na to nie sú 
peniaze? Alebo to nechceme rozbiť? Alebo čo teda? Treba to robiť. Treba to robiť - 
a je to úloha starostu, aby tieto veci riešil. A je aj úloha starostu aby sa vysporiadal s 
tým, keď trvajú dlho tieto práce. 

  
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Guldan. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Problematika obstarávania 

územnoplánovacej dokumentácie, či už na úrovni veľkého mesta ako je Bratislava, 
alebo zonálnych vecí, je okrem odbornej činnosti aj vysoko politická aktivita, do 
ktorej vstupujú ľudia, ktorí z toho niečo majú. Tí, ktorí naopak z toho nemajú, len 
usilujú, aby sa toto územie naozaj objektívne chránilo - tým, ako... regulačnými teda 
opatreniami, územnoplánovacou dokumentáciou. Ja - budem sa snažiť dodržať čas - 
ja osobne nepodporím návrh uznesenia, ktorý predkladá pán poslanec Matúšek z 
nasledovných dôvodov. Nie je to teda 7 rokov, ako sme sa dozvedeli, ale je to 
podstatne iná doba. A ja budem usilovať, aj vzhľadom na tieto podklady, ktoré 
spracoval náš pán kontrolór, budem tlačiť na pána architekta Kaliského, aby si teda 
pohol s reguláciou Ružinova, pretože - ako vidí on sám, máme o to eminentný 
záujem. To, čo nakreslil pán architekt Kaliský, to, čo mi ukazoval - ako ten druhý 
variant riešenia - je riešením. Lebo v tejto disciplíne sú veci, ktoré sa dajú riešiť, ale 
dajú sa aj vyriešiť. Tzn. že je to už potom taký prístup k tomu územiu, že naozaj to  
územie sa navrhovaným hmotovo-priestorovým riešením naozaj vybaví a vyrieši sa. 
Ten druhý variant, čo mi pán architekt Kaliský ukazoval, po komisii, sa mi zdalo, že 
už takým riešením je. A to, či tomuto predchádzali rozbory - určite musel mať tie 
poznatky o území - to či ich odovzdal je možno iná vec, ktorá je predmetom osoby, 
ktorá obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu. Takže ja som za to, aby pán 
architekt Kaliský zotrval ako tvorca tejto územnoplánovacej dokumentácie zóny a 
týmto využívam prítomnosť jeho a prosím, aby si s obstaraním a s riešením 
územnoplánovacej dokumentácie pohol. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím 

diskusiu. Ja... nikto sa nehlási, končím diskusiu, ja ešte poviem tie otázky, potom pán 
poslanec Kaliský a potom faktickou môžete.  Dobre? Všetci máme záujem 
zaregulovať územie. Všetci. Ja keď som sa stal starostom na prelome rokov - to bol 
december 2010, tak tie zmluvy už boli všetky podpísané. Kvantum zmlúv. A aj teraz, 
presne si nepamätám, ale myslím si, že to bol práve pán architekt Arpáš a zmluva na 
Ružinovskej, kde sa to znova ťahalo, ťahalo a nebolo v tých zmluvách žiadna 
sankcia. My sme potom tam, kde sa dalo dohodnúť, dohodli aj sankcie v zmluvách; 
ale mne sa stáva, že - zase nechcem nikoho uraziť alebo sa dotknúť - že si nečítate 
pozorne materiály. Práve 5 týchto zmlúv s pánom Arpášom sú neaktívne a zmluva s 
odborne spôsobilou osobou neplatná, lebo pán architekt Arpáš si nepredĺžil odbornú 
spôsobilosť. Peniaze, myslím, že nie sú problém, aby sme začali obstarávať územný 
plán zóny. Problémom sú odborne spôsobilé osoby. Ak sa pamätáte na Cvernovku, 
sme museli opakovať súťaž. Neviem, či sa ...hovorím presne o Cvernovke, -že? ... 
dobre, Cvernovku sme museli opakovať súťaž, pretože sa nikto neprihlásil. Môžeme 
sa pokúsiť, môžeme vypísať súťaž aby sme zregulovali aj Prievoz, ale tých území 
máme tak veľa, že mohli by sme sa spojiť s mestom a zase  - nemusíte ma, alebo 
teda neobviňujte ma, prosím vás, ja už keď som bol mestský poslanec, som hovoril o 
novom územnom pláne hlavného mesta. Máme, čo máme. Varíme z toho, čo mám, 
aký materiál máme, územný plán je - stále ten istý a zmeny a doplnky sú asi 
v nedohľadne; musíme regulovať územia. Ja keď som sa stal starostom, znova sa 
vrátim k tomu bodu, rok 2011, ten najpálčivejší, alebo veľmi pálčivý problém bolo 
Štrkovecké jazero. A ja si až teraz uvedomujem, a to sme komunikovali spolu, na 
Štrkoveckom jazere boli, respektíve, keď začal pán architekt Matúšek robiť územný 
plán zóny, boli tam 2 zmluvy. Preto sme rok čakali, ktorá vlastne je platná. Či nás 
nenapadne spracovateľ štúdie, ktorý –údajne- mal potom aj právo na to, že bude 
robiť územný plán zóny. Tú zmluvu som sa dozvedel náhodou, keď sme zverejnili, 
že pán architekt Kalinský ide robiť územný plán zóny Štrkovecké jazero. Preto rok 
sme sa cez právnikov dohadovali, kto to môže robiť. A ja som tiež si myslel, že do 
troch-štyroch rokov máme územný plán zóny. Preto až vlastne včera večer alebo 
dnes nadránom, keď som podpisoval knihy, som podpísal stavebnú uzáveru 
Štrkovecké jazero. Sú to malé kroky, sú ťažké kroky, môžeme apelovať naozaj na 
každého spracovateľa, aby sme mali čo najrýchlejšie predložené návrhy na 
schválenie územných plánov zón, lebo tá koncovka potom bude tu na zastupiteľstve, 
tak ako povedala pani poslankyňa Tomáškova - /  Zoberiem si aj druhú časť troch 
minút/ – tak, ako povedala pani poslankyňa Tomáškova, je potrebné zaregulovať 
územie. A súhlasím s tebou pani poslankyňa, že treba to urobiť čo najrýchlejšie. 
Vlastne na komisii územného plánovania tiež ste robili nejaké poradie priorít, ktoré 
zóny máme zónovať, alebo teda kde máme pokračovať. Hovorím, nie je problém 
zazmluvniť, je problém koho zazmluvniť. Pretože odborne spôsobilé osoby sa 
nehlásia, nie sú, ja neviem, či robia v iných mestských častiach, ale môžeme vypísať, 
ak sa dohodneme na komisii, ktoré ešte územia ideme regulovať, tak môžeme potom 
vypísať súťaž a uvidíme, kto sa nám prihlási. Poprosím asi pána architekta. Alebo - 
idete reagovať na mňa? A potom on bude? Pán architekt nech sa páči. Na mňa? 
Dobre, tak poďte... pán  -faktickou pán poslanec Matúšek. 

 
p. Matúšek:  Ďakujem. Ja som chcel faktickou poznámkou reagovať na kolegu Patrika 

Guldana. Dobre, keď ste mi dal slovo, tak sa pokúsim povedať jedno. Ak bol niekto 
upozornený a vyzývaný miestnym úradom a nerešpektoval tieto výzvy, a neplnil 
naďalej a dodnes cez podateľňu neodovzdal harmonogram prác, ktoré boli dohodou 
určené - Ďalej to nekomentujem. Ak tu niekto povie, že to, čo navrhoval 
a namaľoval pán Ing. arch Kaliský, tak treba povedať aj jedno, že Ing. arch. 
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Plecnerová, ktorá bola s ateliérom dohodnutá na práci a regulácii tohto územia, dnes  
nerobí, pretože neviem, čo sa udialo, ale mám také informácie - pre Patrika - že to je 
stabilizované územie, že bolo už raz.. Môžem to dokončiť iba túto vetu pán starosta?  

 
p. Pekár, starosta MČ: Vetu hej, nech sa páči. 
 
p. Matúšek: Ďakujem. Že toto územie už raz bolo zaťažené polyfunkciou a v rámci EI 

a SEI  na verejnom obstarávaní, bolo to posúdené, že tu územné a stavebné konanie 
nie je možné vydať, pretože tam nespĺňajú jednu základnú povinnosť -  pred stavbou 
treba v zmysle stavebného zákona nahradiť tých 107 parkovacích miest. Ja som 
nikdy nesúhlasil a nikdy nepovedal, že chceme tam parkovací dom. To neviem, kde 
nabral pán Kaliský, ale nech sa páči, nech maľuje.. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Môžem prerušiť? Lebo hľadám tu od kedy bude koniec vety... 
 
p. Matúšek: To je všetko. Ďakujem. 
 
p. Pekár, starosta MČ: .... Nasleduje faktickou pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Ďakujem. Máme koniec roka 2017, ešte máme rok a máme koniec druhého 

volebného obdobia. Za tieto 2 volebné obdobia, pán starosta, ste spravili minimum 
MINIMUM -práce na regulovaní územia Ružinova, územnými plánmi zón. A čo sa 
týka či Prievozu, či ostatných lokalít, kde nebolo vôbec začaté konanie alebo 
obstarávanie týchto územných plánov zón. Nespravili ste nič. Môžete sa vyhovárať 
na zmluvy –a- čo ste nevedeli, ako ste nevedeli - a prešlo 7 rokov - ani ťuk. Naozaj. 
Ako to povedal kolega Vojtašovič.  Prievoz si zaslúži, ale aj iné lokality, aby sa 
spravili... A nie to, že máme zmluvy ani sa nezazmluvnia. Čo sa týka týchto zmlúv, 
tie boli na základe výberového konania spravené. A že sa robila .. .urbanistická 
štúdia Štrkovec, to nedávalo právo na to, aby sa... aby táto spoločnosť, ktorá sa 
zúčastnila výberového konania na územný plán zóny, aby ho robila. Tá urbanistická 
štúdia bola podkladom a východiskom pre územný plán... plány zón. Ale vyhrala to 
spoločnosť Respect A1. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Sloboda. 
 
p. Sloboda: Ďakujem. Pán Drozd si v tom prípade asi nepamätá tú zmluvu, ktorá bola u tej 

urbanistickej štúdie, kde tam bola takáto klauzula... No, ja len som pripomenul tú 
klauzulu, pretože som tu bol zrovna na úrade vtedy, keď sme to riešili. Čo sa týka 
toho niekoľkoročného meškania, tak isto by ste mali vedieť, že aké zmluvy ste 
podpisovali a ako kvalitné zmluvy s akými sankciami ste podpisovali... Ja reagujem 
na pána starostu, že to je ten dôvod prečo to nie je.  Toto je v poriadku. Dobre viete, 
že aj v parlamente sa to tak používa... Jak že nie sú? Pozrite si sankčný systém v tých 
zmluvách a zistíte veľmi jednoducho, že nemáte vymáhateľnosť. Môžete si 
dožadovať tie veci, aby boli dodané, ale nemáte ich ako dožiadať. Ako si 
predstavujete konať?... 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Ďalej pani poslankyňa Šimončičová faktickou. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja si len dovolím upozorniť na to, že na komisii 

územného plánu, životného prostredia a dopravy sme mali prítomného pána 
Kaliského, kde sme rozoberali tie jednotlivé územné plány zón a k územnému plánu 
zóny Štrkovecké jazero a Bajkalská-Drieňová sme prijali nejaké termíny, kde by si - 
keďže táto komisia bola neskôr, ako bola správa kontrolóra, takže o tom v správe 
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kontrolóra sa tieto termíny neobjavili, ale je tam pri Štrkoveckom jazere, že do 
novembra, alebo do dvoch mesiacov, ako to bolo formulované, pán Kaliský doloží  
koncept, spracovaný koncept, podľa pripomienok, ktoré vyhodnotenie pripomienok a 
odovzdá to mestskej časti Ružinov. Takže upozorňujem na to pána starostu, že takéto 
termíny z komisie boli, aby ste ich dostali, takže prosím sú tam aj termíny, nie len 
tak, že - do neviem. Dobre. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a teraz už poprosím pána Ing. arch Kaliského 

o reakciu. 
 
p. Kaliský, architekt: Ďakujem pekne. Budem sa snažiť byť stručný, lebo je tu toho veľa. 

Prvá pripomienka bola od pána Slobodu ku konfliktu záujmov. Čokoľvek nakreslím, 
čokoľvek, vždy mám niekoľko konfliktov záujmov. Napr. v zóne Palkovičová, keď 
niečo nakreslím, mám konflikt záujmov s pánom Matúškom a mám konflikt 
záujmom s investorom, ktorý tam chce kresliť niečo. Lebo nikdy tam nekreslím to, 
čo chce investor a nenakreslím tam to, čo tam chce pán Matúšek, ale to, čo si 
myslím, že je dobré a čo mi vyjde z prieskumu. Čo sa týka konfliktu záujmov - 
konkrétne Štrkovecké jazero, tak tam mám konflikt záujmov s pánom Rehákom, 
lebo na jeho území kreslím podzemné garáže  a pláž. Nemyslím si, že pán Rehák z 
toho bude nadšený, alebo je nadšený, čiže asi mám konflikt záujmov. Na tom 
druhom území, si myslím, že by mala byť budov, ktorá je menšia ako je hotel CKM; 
čiže zase mám konflikt záujmov s tým investorom, ktorý tam je. Čiže takéto 
osočovanie, že ja pracujem pre nejakého investora, pán Sloboda, myslím, že si to 
nesiete z politiky, ale to neni vecné konštatovanie. Čiže keď budem nejakú zmluvu 
podpísanú, tak- ako veľmi rád sa zasa k tomu vyjadrím. Ďalšie, prečo sa meškalo ten 
druhý rok. No - v druhom roku sme sa na mestskom zastupiteľstve snažili zhodiť zo 
stola Zmeny a doplnky 04. Je veľký rozdiel, či tieto zmeny a doplnky sú schválené 
alebo nie sú. Lebo sa tam mení metodika a veľmi to ovplyvňuje každú ďalšiu 
výstavbu v Bratislave. Čiže bol návrh na zrušenie schvaľovania a ďalšie obstarávanie 
Zmien a doplnkov 04. A vtedy by to vyzeralo tak, že všetky tie územia sa dajú 
zaregulovať v súlade s územným plánom. Ak by to schválenie 04 spadlo presne v 
tom termíne, kedy by ste mali vy odprezentované - a pred schválením - schvália sa 
04-ky s metodikou, tak môže sa stať, že územné plány zón, všetky, ktoré máte, 
nielen moje, budú v rozpore s územným plánom hlavného mesta Bratislavy, čiže 
budú neplatné. Ďalšie je stavebná uzávera. Pán Matúšek, nie je pravda, že sa 
nezačalo obstarávanie územného plánu zóny. Pretože zadanie je dávno hotové a je 
odsúhlasené. Čiže stavebnú uzáveru môžete obstarávať hneď. Čiže možno by sa vám 
vaši voliči poďakovali, keby ste to už nejakým spôsobom iniciovali, aby sa tá 
uzávera začala obstarávať. Ďalšia otázka bola Bajkalská-roh - prečo sa tam 
nepokračuje. V tomto územnom pláne som ja prišiel s návrhom, tak isto na komisii 
som to odprezentoval, že v tejto lokalite, podľa mňa, nemá zmysel pokračovať v 
územnom pláne zóny, pretože všetky koeficienty, ktoré v tej zóne boli, vyčerpala 
stavba Rossum. Čiže dnes sa tam nedá zaregulovať vôbec nič. Územie je vyčerpané, 
nedá sa tam urobiť zhola nič, ani 1 m². Z iniciatívy komisie vzišlo to, že nakreslíme 
tam teda park, a nakreslíme tam park založený; čiže zatiaľ bola taká diskusia a 
preddohoda na komisii, že sa tento územný plán predsa len dorobí, aj keď tam 
nemôže byť nič. Čiže - bude tam nakreslený park. Ďalší dotaz od pána Slobodu bolo, 
že sa hrozne teším na ten honorár, ktorý za toto dostanem. Územné plány zóny nie sú 
zaujímavé finančne, preto hneď teraz chcem povedať, že ten honorár, ktorý budem 
mať za územný plán zón venujem na nejaké aktivity v mestských častiach napr. 
zrovna z tej Palkovičovej, ak sa tam vôbec dopracujeme, veľmi rád ho dám na 
renováciu toho ihriska na Rumančekovej, o ktoré ľudia dlho žiadajú. Čiže 
nepotrebujem z toho nič. A dokonca, ak sa potvrdí, že by som mal platiť nejakú 
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pokutu, tak aj z toho darovaného honoráru ešte zaplatím tých 300 Eur pokutu. Ďalšie 
je výzva, aby bol parkovací dom. Pán Matúšek, doteraz sme sa bavili vo veľmi 
racionálnej rovine;  Ja mám vašu štúdiu parkovacieho domu, čiže nie je pravda, že 
ste sa tým nezaoberali, a že ste tam nikdy nekreslili parkovací dom. Ja ju stále mám, 
mám je od vás poslanú mailom. Je to dvojposchodová krabica, kde majú parkovať 
autá, ktorá trčí do cesty, do Záhradníckej. Čiže z jednej strany Záhradníckej je 
Glória, ktorá špatí celé mesto, nielen túto ulicu lebo je veľmi vysoká, a z druhej 
strany bude čierny parkovací dom, podľa návrhu pána Matúška, ktorý túto ulicu 
úplne zabije. No, ja si myslím, že tie ostatné pripomienky boli zahrnuté v tom, v 
týchto odpovediach. Ďakujem pekne. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. Faktické na toto vystúpenie, pani 

poslankyňa Šimončičová. Nech sa ti páči. 
 
p.  Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja len potvrdzujem to, čo hovoril pán Kaliský, čo sa týka 

územného plánu zóny Bajkalská-roh. Ak dovolíte, prečítam uznesenie našej komisie 
ohľadom územného plánu zóny Bajkalská-roh. Spracovateľ konštatoval, že 
vzhľadom na medzičasom prebehnuvšiu výstavbu objektu Rossum boli vyčerpané 
všetky koeficienty zástavby územia a jeho možnosti sú značne limitované. Komisia 
aj napriek uvedenej skutočnosti odporúča urýchlené dokončenie prác na územnom 
pláne zóny s tým, že zvyšná plocha bude využitá pre plochy zelene, napr. parku a 
prípade drobné športové zariadenie pre verejnosť ako je petangové ihrisko, 
stacionárne fitness zariadenia a podobne. Komisia dáva do pozornosti starostovi, ako 
aj mestskej polícii, že na zelených plochách sa v súčasnosti nelegálne parkuje. 
Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte faktická pán poslanec Matúšek, - na 

vystúpenie pána Ing. Kaliského? Dobre. Nech sa ti páči.  
 
p. Matúšek: Pán Ing. Kaliský, ja nechcem byť impertinentný, ale dajte sa vyšetriť 

u očného... vo farbách. Áno? Odpustite, ale čiernu krabicu sme nenavrhli a je to 
regulérny projekt modernej otvorenej parkovacej zóny v Nemecku. Ja ďakujem, že 
sme to vôbec našli; a vy ste boli fakticky na workshope 1.2. keď ste mali narodeniny 
a tam sa vám to páčilo. Zrovna teraz vám nevyhovuje tá čierna krabica. To je zeleň! 
To je so zeleným parkom prepojené! Si to môžte pozrieť, všetkým poslancom som to 
poslal! Tak to si dovoľujem niečo takéhoto vysloviť z vás odborníka inžiniera 
architekta tak to nekomentujem! Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu, 

poprosím predsedníčku návrhovej komisie o znenie uznesenia.... Či uznesení?  
 
p. Šurinová: Obdržali sme jedno uznesenie a je to doplnenie uznesenia k pôvodnému od 

pána poslanca Matúšeka, kde vlastne žiada starostu ako bod b) - žiada starostu 
mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Mgr. Dušana Pekára - po 1.) vypovedať 
zmluvu so spoločnosťou A1 Respect na dielo ÚPN-Z Miletičova-trhovisko a ÚPN-Z 
Líščie Nivy-Palkovičova. Po 2.) vyhlásiť verejnú súťaž na nového spracovateľa a to 
na základe odporučenia príslušného referátu Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Ružinov a komisie územného plánu životného prostredia a dopravy. 
Termín: ihneď. To je doplnenie uznesenia. Budeme hlasovať najprv o tom, potom 
uvidíme ako ďalej. 

 



92 
 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčka. 
Pripomienky k návrhu uznesenia dámy, páni? Nie je tomu tak. Budeme hlasovať. 
Hlasujme. 

 
Hlasovanie: Za 8, 1 bol proti, 7 sa zdržali, 1 nehlasoval. Čiže návrh nezískal nadpolovičnú 

väčšinu na schválenie. Nebol teda schválený. Dobre to rátam, áno? Nebol prijatý. 
Pardon, ďakujem... Aha, takže zmätočné hlasovanie? 
hlasovanie č. 36. 

           za: 8, proti: 1, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 1 
- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 
p. Pekár, starosta MČ: Hlasovanie je tak, ako dopadlo, 50 na 50; nebolo schválené. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: ...Ešte o finálnom. No, môžeme ešte finálne... ešte 

uznesenie posledné ako...  no tak ako bolo uložené. Pani predsedníčka, nech sa ti 
páči, teraz som stratil niť.  

 
p. Šurinová: Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu a to je: Zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu z vykonania kontroly zmlúv oddielov týkajúcich sa obstarávania územného 
plánu zóny a uplatňovanie zmluvných sankcií. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pripomienky k návrhu uznesenia? ... No už 

sme pristúpili k ďalšiemu hlasovaniu takže musíme pokračovať v tejto fáze... 
 
p. Šurinová:  Neni možné prerušiť hlasovanie.  
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Pripravme sa na hlasovanie, prosím. Hlasujme o návrhu 

uznesenia tak, ako bolo prednesené. 
 
Hlasovanie: Za 15, nikto proti, 1 sa zdržal, nikto nebol nehlasujúci. Návrh uznesenia bol 

schválený. Vraciam vedenie schôdze.  
hlasovanie č. 37. 

           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 526/XXIX/2017 

 
 
Bod č. 26 
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pokračujem bodom číslo 26 - Kontrola 

plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva. Poprosím pána prednostu, aby uviedol 
materiál. 

 
p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, 

predkladám vám materiál Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov termínovaných k predchádzajúcemu miestnemu 
zastupiteľstvu.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Vojtašovič. 
 
p. Vojtašovič: Ďakujem za slovo. Ja mám na pána prednostu jednu otázočku. Týka sa 

plnenia uznesenia - Preverenia možnosti odkúpenia budovy bývalej Materskej školy 
na Svidníckej, kde je v plnení uvedené, že pán prednosta podal ústnu informáciu. 
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To.. neni to podanie... neni to plnenie uznesenia; to je len spôsob. Čiže ste niečo 
povedali tam by malo byť, že akým spôsobom sa to uznesenie naplnilo. Nie, že ste 
podali. Ja si nepamätám, čo ste povedali v júni. Ako - sa ospravedlňujem, ale teda 
neviem, akým spôsobom bolo plnené uznesenie a či bolo vôbec, lebo ste si tam dali 
že uznesenia splnené. Ale ja netuším, či je splnené, lebo ste  len napísal, že ste podali 
ústnu informáciu. To je pre mňa nič.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ja zopakujem tú informáciu. Rokovali sme s vlastníkom tej 

nehnuteľnosti, nie je na predaj. To, že bol inzerát zverejnený, neviem v akom médiu, 
tak to bol omyl, to bola stará ...nejaký starý inzerát. Tá budova nebola v čase, keď 
sme prijímali uznesenie na predaj. A ani do teraz nie je... Jasné, jasné... Nikto iný sa 
nehlási? Pani poslankyňa Tomášková. 

 
p. Tomášková: Áno, to je to, že my  prijímame nejaké uznesenia na základe, to bol to moje 

čo som navrhovala už ohľadne tej budovy. A len, čo bude ďalej? To znamená, že 
toto teraz momentálne nebolo na predaj, ale to je to, že či máme dať to uznesenie 
s nejakou priebežnou účinnosťou - sledovať, lebo tá situácia sa môže za pol roka 
zmeniť, napríklad. Hej? To bolo také jednorázové, že uznesenie - áno, oslovme toho 
potencionálneho ... alebo teda toho predajcu a teraz naozaj v tomto prípade je, že to 
bol taký ... . Áno, momentálne sme preverili, že nie je tak máme zmeniť uznesenie? 
Že napríklad požiadame mestskú časť aby bola v stálom sledovaní, že čo s tým 
objektom? Lebo pán starosta, ja by som sa nezbavovala tej ambície stále si pozerať 
to, alebo komunikovať s ním. Jemu tam dosť reguluje územný plán, on tam veľa 
toho postaviť nemôže, je tam obmedzená výstavnosť, je stabilizované územie. 
Neviem, ja by som, skôr či neskôr to podľa mňa pustia, ale dobre, to som rozšírila asi 
diskusiu, ktorá tu nie je. Len - ja verím pán Vojtašovič, my máme iba, že áno bolo to. 
A čo teraz? My máme prijať nové uznesenie aby mestská časť stále bola 
intenzívnym takým sledovateľom danej situácie?... Priebežné sledovanie?  

 
p. Pekár, starosta MČ: Toto je zbytočné uznesenie, lebo naozaj to sledujeme – alebo- 

respektíve teda bolo prijaté uznesenie Stará tržnica... stará... 
 
p. Tomášková: V Prievoze tá budova, čo to tam je..?... zbrojnica. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Nie ... Stará radnica. Takže tam sme v rokovaní, som podpisoval 

nejakú objednávku na súdnoznalecký posudok, takže uvidíme, ako sa to pohne. Ale 
toto by som povedal, že - keď bude... keď bude výhodná... výhodný predaj nejakej 
nehnuteľnosti, tak budeme reagovať a bude to bývalá materská škola. To je 
zbytočného uznesenie, ktoré potom budeme sledovať plnenie, že... konkrétne na túto 
nehnuteľnosť. A ...by ste sa divili, že čo v stabilizovanom území, aké myšlienky 
vzídu. Ja som posunul jednu sťažnosť do komisie územného plánovania, tiež... vy ste 
nesúhlasili, ja som nesúhlasil, už som pomaly obviňovaní, že to je slovenský 
občan, ale inej národnosti, tak že ich diskriminujeme. Takže - nespoliehal by som sa 
na to, že tam nebude nejaká snaha na výstavbu, ale nechcem strašiť. Ale navrhujem, 
aby sme neschvaľovali nejaké uznesenia; aby sme monitorovali predaj 
nehnuteľnosti. Nasleduje pán poslanec Matúšek. / A ja som sa asi.../ 

 
p. Matúšek: Ďakujem pán starosta. Predkladateľovi by som chcel položiť jednu otázku. 

Tam je uvedené uznesenie číslo 501 rímskych  „XXVIII z roku 217... 2017 – pardon 
- Žiadosť o právny názor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo veci 
sprístupnenia parkoviska Palkovičova-Záhradnícka. Tým, že sa ukladá túto vec 
napísať listom, považujem to za jednu časť. A za druhú časť - ste mali informovať na 
najbližšom miestnom zastupiteľstve, čo je obsahom toho listu. To ste neurobili. Čiže 
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to uznesenie nemôžem považovať ja za splnené. Čiastočne splnené; na 50 %. Ak to 
máte, spätnú väzbu toho listu, tak nás, prosím vás, informujte, čo napísalo 
Ministerstvo vnútra. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Pán prednosta nech sa páči. 
 
p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Nie som si vedomý, že sme dostali ešte odpoveď na ten list, 

ktorý sme poslali na ministerstvo, pán poslanec.  
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Matúšek. 
 
p. Matúšek: Pán prednosta, neviem teraz, ale je tam mesiac júl - 13. 7. Dnes máme 26. 9. 

Ak tam nemáte odpoveď, tak potom zákonná doba tam bola porušená. Tak prosím 
vás pekne, pozrite sa, či to náhodou nemáte a informujte nás na tom ďalšom 
zastupiteľstve. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto sa ďalej nehlási do diskusie. Končím 

diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu.  
 
p. Šurinová : Budeme hlasovať o uznesení tak, ako je uvedené v materiáli. Ďakujem. 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pripomienky k návrhu uznesenia dámy, páni? 

Žiadne, takže hlasujeme. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie: Za 15, nikto proti, 1 sa zdržal, nikto nebol nehlasujúci. Návrh uznesenia 

schválený. Vraciam vedenie schôdze.  
hlasovanie č. 38. 

           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 527/XXIX/2017 

 
 
Bod č. 27 
Interpelácie 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pokračujem bodom číslo 27 – Interpelácie. 

Nech sa páči dámy, páni poslanci kto má interpeláciu písomne odovzdať na 
organizačný. Hlási sa slovo o slovo pán poslanec Sloboda. 

 
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Ja už som si tu jednu interpeláciu v podstate otvoril aj s pánom 

Adamcom v predchádzajúcom bode, takže nevadí, že tu zrovna nie je. Ospravedlnil 
sa aj dopredu. Mám interpeláciu na pána Adamca, ako riaditeľa TVR: - Žiadam vás 
o vysvetlenie či - a akým spôsobom ste odmerali efekt marketingovej kampane TVR 
a RE na billboardoch a v Ružinovskom echu? A žiadam vás o vysvetlenie, akým 
spôsobom TVR a RE zabezpečuje vyváženosť a objektívnosť spravodajstva. 
Napríklad ku kauze Primapark 2 sa mal možnosť v TV Ružinov vyjadriť len 
investor; dotknutá verejnosť nie. A druhú interpeláciu dávam na pána starostu. -
Žiadam vás o vysvetlenie, z akého dôvodu záložka - Úradná tabuľa - na webovom 
sídle mestskej časti neobsahuje aj archív zverejnených dokumentov. Aktuálne 
najstaršie zverejnený materiál je zo dňa 20.8.2014. Takže toto ma tak celkom 
zaujíma. Je to ináč na podnet našich aktivistov, ktorí ... aj neviem ... či tu teraz je... 

 
p. Pekár, starosta MČ: Odpoviem aj písomne. Faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

Ale počkajte interpelácie... to nemôžeme teraz diskutovať.  
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p. Šimončičová: Ale... tak k tomu, čo teraz povedal... Nemôžem k nemu ani povedať... 
 
p. Pekár, starosta MČ: Nie, to si povedzte v kuloároch. Pán poslanec Jusko... Pán poslanec 

Jusko. 
 
p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Pardon. Prvá: -Vážený pán starosta, Miestne zastupiteľstvo 

Ružinov schválilo na svojom zasadnutí 18.10.2016  návrh na zriadenie Základnej 
školy s materskou škôlkou Borodáčová 2. Dovolím si vás touto cestou interpelovať 
vo veci, ako je tento návrh implementovaný? Druhá interpelácia. -Vážený pán 
starosta, Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Ružinov schválilo na svojom zasadnutí 
22. 11. 2016 prevod, odpredaj vlastníckeho práva nehnuteľností pozemkov registra 
C, diaľnica D1 – Bratislava - Národná diaľničná spoločnosť. Boli už vyplatené 
mestskej časti Bratislava-Ružinov pozemky, ktoré boli odpredané Národnej 
diaľničnej spoločnosti? Tretia interpelácia. -Vážený pán starosta, obyvatelia 
bytového domu na Astronomickej ulici sa sťažovali na činnosť tajomníčky pri 
grantovej komisii miestneho zastupiteľstva... miestneho úradu Bratislava-Ružinov. 
Grantová komisia vo svojom uznesení zaviazala Miestny úrad Bratislava-Ružinov 
predložiť komisii odpoveď na sťažnosť obyvateľov z Astronomickej. Žiadam vás 
touto cestou o odpoveď, prečo od marca 2017 Miestny úrad Bratislava-Ružinov 
neodpovedal na uznesenie komisie priamo komisii? Štvrtá. - Vážený pán starosta, pri 
schvaľovaní rozpočtu som žiadal vyčleniť financie na zateplenie Základnej školy 
Ostredkova. Tak isto som rád, že sa aj na môj podnet vytvoril harmonogram 
zatepľovania základných škôl. Na druhej strane interpelujem vás, prečo sa zatepľuje 
len telocvičňa a nie celá škola? Tento proces, predlžuje zatepľovacie práce ale 
i narušuje pedagogickú činnosť. Žiadam vás, aby bola súbežne zatepľovaná školská 
budova aj telocvičňa. Ďakujem. To je všetko. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Matúšek. 
 
p. Matúšek: 14. septembra som poslal vedeniu miestneho úradu mail, v ktorom píšem, že v 

minulosti som nemal žiaden problém vypočuť si záznam z rokovania mestskej rady 
Ružinova, keďže nie je zverejňovaný na webe program ani zápis. Taktiež som 
písomne požiadal o prepis záznamu zo zasadnutia mestskej rady a po dvoch 
mesiacoch nemám spätnú väzbu, žiadnu odpoveď od pána prednostu. Na 
Organizačnom oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 13. 
septembra som si nemohol vypočuť záznam z posledného zasadnutia mestskej rady 
Ružinov, nakoľko mi bolo... zamestnankyňami tohto referátu vyslovené -  „platí iný 
režim a v tejto veci sa musíte obrátiť na prednostu Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Ružinov“. Nechápem, čo je to iný režim! Ak poslanec žiada vo verejnom 
záujme veci verejné, a naviac od mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa hrdí 
získanými cenami v súťaži o najtransparentnejšiu samosprávu na Slovensku, tak 
potom žiadam vysvetlenie. Na základe toho som napísal interpeláciu, že - 
interpelujem Ing. Mgr. Dušana Pekára, starostu mestskej časti Ružinov, vo veci 
zavedenia „iného režimu“ na Miestnom úrade v mestskej časti Bratislava-Ružinov, 
týkajúceho sa vypočutia záznamu zo zasadnutia miestnej rady na Organizačnom 
referáte Miestneho úradu Bratislava-Ružinov. Čiže - záznam mi nebol poskytnutý, 
ako v minulosti, pretože musím písomne o to požiadať prednostu Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Ružinov. Žiadam týmto riadne vysvetlenie, prečo 
komunálny poslanec nemá možnosť oboznámiť sa s priebehom zasadnutia miestnej 
rady Miestneho úradu Bratislava-Ružinov. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Drozd. 
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p. Drozd: Ďakujem. Ja mám dve rýchle interpelácie. Pán starosta, ja vás interpelujem, 
vzhľadom na diskusiu v 1. bode, keď tu bol náčelník štátnej polície a pýtal som sa ho 
na vyšetrovanie krádeže v Ružinovskom športovom klube. Teda - interpelujem vás 
na základe jeho odpovede - Čo je nové v tomto vyšetrovaní? Či máte nejaké nové 
informácie a ako sme na tom? A druhá vec,  vás interpelujem:- Vzhľadom na 
nelegálne parkovanie, zničený priestor okolo zimného štadióna v Ružinove, 
nelegálneho parkovania na tráve - síce pozemku Fakultnej nemocnice, ale na územie 
Ružinova, kde myslím, ako samospráva tiež musíme zjednať poriadok. Aj keď ten 
pozemok v podstate nevlastníme, ale je to súčasť Ružinova a musíme sa o tieto 
priestory a neporiadok, musíme s tým niečo robiť. Čiže chcel by som vás 
interpelovať aké kroky, k akým krokom smerujete aby sme tieto nedostatky 
odstránili? Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela nadviazať na interpeláciu od 

poslanca Slobodu. Keďže som nemohla požiadať o doplnenie, tak ja dopĺňam ten 
stav.. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Musíte dať svoju interpeláciu...  
 
p. Šimončičová: Dobre, tak je moja interpelácia, je, keďže úradná tabuľa, ten archív úradnej 

tabule, z webovej stránky mestskej časti Ružinov bol odstránený, tak ja vás žiadam 
a zároveň interpelujem aby archív úradnej tabule bol znovu zverejnený na internete 
mestskej časti, vrátane všetkých informácií, aj za dobu, kedy bol archív z úradnej 
tabule odstránený. Ďakujem za kladnú odpoveď a nápravu.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto ďalší nie je prihlásený v bode 27 Interpelácie. 

Končím interpelácie.  
 
 
Bod č. 28 
Rôzne 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Začíname bod Rôzne. Nech sa páči, pani poslankyňa Reinerova, 

nech sa páči. 
 
p.  Reinerová : Ja by som sa dovolila pýtať pána starostu na informáciu, ktorá v kuloároch 

koluje, že dochádza k opätovnej výmene pána prednostu. Čo je na tejto informácii 
pravda? Pretože to nie je prvá , druhá ... myslím, že štvrtá výmena.   Chcela by som o 
tom počuť ... z vašich úst. 

 
 
p. Pekár, starosta MČ : Áno ... je to pravda ... Končí ... končí tento mesiac.   
 
p. Reinerová: A smieme vedieť dôvody a kto bude jeho nástupca? 
 
p. Pekár, starosta MČ : Dohodli sme sa; budete informovaní. 
 
p. Reinerová: Ďakujem. 
 
p. Pekár, starosta MČ : Pán poslanec Matúšek. 
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p. Matúšek:  ... v informatívnych materiáloch, pod bodom 2 je informácia Aktuálna situácia 
pri riešení navyšovania miezd v materských školách s uvedením konkrétnych 
realizovaných aktivít. Keďže prebiehajú v tomto období rady jednotlivých 
materských škôl, ja som členom rady vo viacerých materských školách, tak som sa 
dozvedel, že materská škola, ako právny subjekt, musí sa vyrovnať - na jednej strane 
s výbornou vecou, že rozširujeme počty miest, ale majú problémy, ako zabezpečiť - 
jednak odborné zamestnankyne, tzn. učiteľský... zamestnanec a potom zamestnanec 
ktorý vykonáva trebárs upratovacie služby. A prosím vás pekne, stretnúť sa s týmito 
riaditeľkami a nejakým spôsobom im povedať, že miestny úrad im pomôže v tejto 
veci. - Je, myslím si , neskoro a považujem to za veľký nedostatok, pretože v 
rozbehnutom školskom roku hľadať učiteľky, hľadať upratovačky a ešte iné funkcie, 
si myslím, že je dosť hrubá nezodpovednosť. Pretože to sa nedá riešiť takýmto 
spôsobom - pretože nie sú riadne zaplatené - tak prosím vás pekne, vyzývam, pán 
starosta, vás, aby ste do budúceho zasadnutia nejakým spôsobom apelovali v 
riadnom bode túto situáciu, lebo určite nie je lichotivá. Ďakujem. 

 
 p. Pekár, starosta MČ : Pán poslanec, ešte predtým ako pán zástupca niečo povie, tak - 

Nepredložím tento bod zastupiteľstva. Zúčastnil som sa na porade riaditeľov 
materských škôl. Vy ste to nazvali hrubá nezodpovednosť - to teda by si asi 
riaditeľky vyprosili, že to je hrubá nezodpovednosť. Riešili sme tam možnože 
nedostatok kuchárok a  zamestnancov v jedálňach, ale nie taký, že by nemal kto 
robiť, ale skôr ide o to, že je tam fluktuácia a nízke mzdy. A pokiaľ viem, tak na tej 
porade riaditeľov materských škôl zaznelo - jeden nedostatok a to bola... bol 
asistenta dieťaťa v materskej škole. Takže skúsme vážiť slová a nehovorme o 
hrubom zanedbaní alebo ... ako to bolo ... tu povedané. Faktickou pán poslanec 
Gajdoš a ...  

 
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja len ... ako... sekundu - jak sa zúčastňujem, 

samozrejme , porád s riaditeľkami materských škôl pravidelne a myslím si, že nikto 
tuná v zásade naozaj nič nezanedbáva. Ale treba si povedať ešte jednu maličkosť, 
pán poslanec. Tento jav je celoslovenský. Nie je to žiadna prechádzka ružovým 
sadom dneska zabezpečiť týchto ľudí, o ktorých tuná rozprávame. To je 1. bod. A 2. 
bod, to , čo povedal pán starosta, je tu reálny problém v tom, že tie platy sú tam dosť 
nízke, naozaj. To sú ale tabuľkové. Ďakujem. 

 
 p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Matúšek. 
 
p. Matúšek:  Ja iba zareagujem, že to, čo povedal pán starosta a pán zástupca- rozumiem, čo 

hovoria, ale na tých radách, kde sme boli -  ja som tam nebol ... som ...sedia tu 
poslanci, ktorí boli na tých radách, nech sa vyjadria, čo hovorili riaditeľky a čo 
hovorilo sa na tej rade. Je to diametrálne odlišné oproti tomu, čo hovoríte vy 
obidvaja. Ďakujem. 

 
  p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Riadnym príspevkom pán poslanec Guldan. 

Prosím Patrik. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Ja si stále myslím, že riaditeľ materskej školy by ... 

mal disponovať kompetenciou alebo finančnými možnosťami, aby dokázali zaplatiť 
nielen upratovačku a učiteľku, ale ...materskú ... ale v materskej škole hlavne teda 
kuchárky. Ja neviem, či je to taký ... ja viem, že tento jav je - to Marián s tebou 
súhlasím,  viem, že je problém s tým zháňaním ... profesných - aj murárov, 
dneska...kucháriek ... Ale keď ponúkne riaditeľka nejaký slušný plat.-  To ona 
nemôže ponúknuť? Vysvetlite mi to, prosím. Ona nemôže 400 - 500 Eur kuchárke?  
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 p. Pener, zástupca starostu MČ:  Faktická, pani poslankyňa Barancová, nech sa ti páči 

Marika.  
 
p. Barancová: Ďakujem pekne. Ja by som na to chcela zareagovať, že vždy sa tie možnosti 

nájdu. Áno, sú platení podľa tabuliek, tabuľky sú podhodnotené, dokonca sú pod 
minimálnou mzdou; rieši sa to. Ale myslím si, že by sa to dalo vyriešiť tým, že by im 
mohli odsúhlasiť nejaké finančné prostriedky na to, aby tí riaditelia mali balík 
peňazí, pretože môžu to dávať osobným príplatkom, alebo odmenou. Takže dajú sa 
nájsť tie spôsoby. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Teraz prihlásený pán poslanec Jusko. 
 
p Jusko: Ďakujem. Ja sa chcem ...poprosiť pána starostu, chceme vykonať poslanecký 

prieskum na Mesačnej 12, ktorá - tento priestor je v správe Prvej ružinovskej 
spoločnosti- a zdôvodňujem to tým, že sme tam ...teda som tam poslancom na 
Ostredkoch a občania sa ma  dosť často pýtajú, na čo slúži ten priestor, -kto tam je? - 
atď. Myslím, že aj pán poslanec Pätoprstý prejavil predbežný záujem, že by sa 
zúčastnil. Ďalšia vec - interpeláciu, ktorú som dával v minulých... poslednýkrát  - 
27.6.  tam, že neboli vlastne uverejnené zápisnice z rokovania grantovej komisie do 
desiatich dní, čo podľa mňa bolo porušenie rokovacieho ...poriadku čl. 3 bod 10. 
Prečo teda, sa pýtam, občania nemajú právo vedieť, čo sa deje na komisii včas - a do 
10 dní? Ja som predkladal, len tak pre zmenu, interpeláciu 27. 6. 2017 - no a  
odpoveď z úradu, myslím, že tam bola pani Mgr. Kováčová je datovaná 4. 6.2017. 
Takže neviem, či ste predvídali 4. 6. čo sa spýtam 27. 6.?  Takže... aj to svedčí o 
niečom. Ďalej vás chcem informovať, že som navštívil aj Bratislavskú vodárenskú 
spoločnosť - múzeum. Tam mi odporučili tzv. projekt "Modrá škola." Chcel by som 
aj touto cestou požiadať riaditeľky škôl a materských škôl, aby sa zapájali do tohto 
projektu. Prečo? Pretože si myslím, že voda -ako taká - je samozrejmosť pre nás, 
dospelých, ale pre deti - oni to tak nevnímajú, myslím si, že to je dobrá príležitosť do 
budúcnosti zoznámiť deti... teda s vodou a s jej šetrením. A zároveň sú tam aj 
kapacity na pripojenie vodovodných prípojok, ktoré si musíme zaplatiť my, na vodu. 
To je to pitie pre deti, vody, aby nemuseli piť z pohárikov a z toho, tak  si pustia tú 
fontánku a z toho pijú. Myslím si, že pre všetkých školy by to bolo zaujímavé. 
Dokonca viem, že Ostredková ... Základná škola to už má. Ale výzva som, teda, aj 
iné. A vyzývam touto cestou, aby sa zapojili do tej ...do toho projektu Modrá škola, 
ktoré organizuje Bratislavské vodárenské múzeum. Ďakujem. 

 
 p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Nevidím žiadnych ďalších kolegov, kolegyne, 

prihlásených do diskusie. Končím diskusiu. Po poslednom hlasovaní vás ešte 
kolegovia poprosím chvíľku zotrvať.  Bolo ... Tak ...teraz? ...Tak teraz.  

 
..... /Mimo mikrofón :... Gratulácia pani poslankyni Šurinovej.../ 
 
 p. Sygút, prednosta MÚ MČ:  Pani poslankyne, páni poslanci, kolegovia kolegyne, pani 

poslankyňa predbehla to, čo som chcel ja teraz povedať; pán starosta odpovedal. 
Takže sa vám chcem za ročnú spoluprácu a možnože aj niekedy  také spory, ktoré 
sme mali, ale aj pragmaticky čisté rozhodnutia, ktoré...  nás, možnože posunuli, 
poďakovať. Pre mňa to bola zaujímavá skúsenosť, zaujímavá škola. Želajme si 
vzájomne predovšetkým zdravie a ja želám Ružinovu aj  nám všetkým úspech a  
pohodu. Bolo mi cťou. Ďakujem. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím ... poprosím o záverečnú 
prezentáciu.  

 Záverečná prezentácia: 13 
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