Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov

Zápis
z XXXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 26. januára 2018

Zasadnutie viedol :

Ing. Mgr. Dušan Pekár – starosta

Overovatelia :

MVDr. Marián Gajdoš, Mgr. Petra Palenčárová

Návrhová komisia:

PaedDr. Mária Barancová, Ing. Vladimír Sloboda, Ing. Katarína
Šimončičová

Ospravedlnení:

Mgr. Attila Horváth, JUDr. Daniela Šurinová, Ing. Peter Turlík

Program
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
– uznesenie č. 563/XXXIII/2018
Rozhodnutie v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
Predkladá: Bc. Bajer, poslanec
– uznesenie č. 564/XXXIII/2018
Návrh na zriadenie komisie dopravy
Predkladá: Ing. Hrapko, poslanec
– uznesenie č. 565/XXXIII/2018
Odvolanie predsedu Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu,
kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantovej komisie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov
Predkladá: Dr. Jusko, poslanec
– uznesenie č. 566/XXXIII/2018
Voľba predsedu Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry,
sociálnej oblasti a životného prostredia - grantovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Ružinov
Predkladá: Dr. Jusko, poslanec
– uznesenie č. 567/XXXIII/2018
Doplnenie plánu práce miestneho kontrolóra na I. polrok 2018
Predkladá: Ing. Sloboda, poslanec
– uznesenie č. 568/XXXIII/2018
Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91
písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
Predkladá: Ing. Sloboda, poslanec
– uznesenie č. 569/XXXIII/2018
Interpelácie
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9.

Rôzne
a) Návrh štruktúry systémových opatrení na použitie získaného poplatku za rozvoj
Predkladá: Ing. Reinerová, poslankyňa
- uznesenie č. 570/XXXIII/2018

PREPIS
z XXXIII. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa
26.01.2018 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva
Úvod
p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni, vítam vás na 33. rokovaní Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré bolo zvolané na základe požiadavky jednej
tretiny poslancov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Dovoľte,
aby som osobitne privítal poslancov hlavného mesta: pani poslankyňu Tvrdú a pána
poslanca Chrena na našom rokovaní. Ospravedlnili sa z dnešného rokovania- pani
poslankyňa Šurinová, pán poslanec Horváth a pán poslanec Turlík. Prosím, dámy a
páni poslanci, aby ste sa prezentovali. Prezentovaných zatiaľ 12 poslancov... 14.
Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.
Bod č.1
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie
programu

p. Pekár, starosta MČ: Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť pána zástupcu Gajdoša,
pani poslankyňu Palenčárovú. ( Pani poslankyňa, je tu? Tak poprosím náhradu za ňu.
... Je tu... podpísaná v prezenčke?... Ide. Dobre) Čiže - overovateľmi navrhujem
pána zástupcu Gajdoša a pani poslankyňu Palenčárovú. Má niekto iný návrh? Nie.
Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.
hlasovanie č. 1.
za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 563/XXXIII/2018
p. Pekár, starosta MČ: Overovateľmi dnešnej zápisnice je pani poslankyňa Palenčárová
a pán zástupca Gajdoš. Do návrhovej komisie navrhujem týchto poslancov: - pani
poslankyňu Šimončičovú, pána poslanca Slobodu a pani poslankyňu Barancovú. Má
niekto iný návrh? Nie. Pripravme sa na hlasovanie. (... A...kto ju navrhol? Dohodli
ste sa? A vie o tom, že ide do návrhovej komisie? Áno? Čiže... viete, pani
poslankyňa, že budete v návrhovej komisii?) Nemá nikto iný návrh? Pripravme sa
na hlasovanie. Hlasujeme.
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Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.
hlasovanie č. 2.
za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 563/XXXIII/2018
p. Pekár, starosta MČ: V návrhovej komisii budú pracovať pani poslankyňa Barancová,
pani poslankyňa Šimončičová a pán poslanec Sloboda. Poprosím, aby si zobrali
materiály, hlasovacie karty a zaujali miesto určené návrhovej komisii, spomedzi seba
si určili predsedu a oznámili mi jeho meno. Vzhľadom k tomu, že by sa mal na
dnešnom rokovaní tajnou voľbou voliť predseda komisie dopravy, je potrebné zvoliť
aj volebnú komisiu. Do tejto komisie, podľa dohody poslancov, navrhujem pani
poslankyňu Fondrkovú. Ale...tá tu tiež nie je. Takže skúste sa dohodnúť na inom
mene. Pána poslanca Vojtašoviča. Je tu? Nie je. A pán poslanec Alscher – je tu? Nie
je. Skúste sa dohodnúť na iných v troch menách. Čiže: - pán poslanec Adamec, pán
poslanec Sloboda, Čiže máme zatiaľ dvoch - pán poslanec Adamec a pán poslanec
Patoprstý....(...ty nie? ) Čiže máme zatiaľ dvoch. Pán poslanec Adamec a pán
poslanec Patoprstý. Kto ešte tretí? Člen volebnej komisie - ak budeme voliť tajnou
voľbou predsedu. Môže byť kto? Dobre, čiže navrhujem - pani poslankyňa
Tomášková, pán poslanec Adamec a pán poslanec Patoprstý. Má niekto iný návrh?
Nemá. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.
hlasovanie č. 3.
za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 563/XXXIII/2018
p. Pekár, starosta MČ: Členmi volebnej komisie sú: pani poslankyňa Tomáškova, pán
poslanec Adamec, pán poslanec Patoprstý. Potom bude potrebné, ešte keď sa ujmete
funkcie, zvoliť si predsedu. Ak budeme voliť tajnou voľbou. Obdržali ste návrh
programu dnešného zasadnutia. Pýtam sa, sú k programu doplňujúce návrhy alebo
zmeny? Pani poslankyňa Šimončičová, faktickou? Riadnou. Jasné. Pán poslanec
Jusko, nech sa páči.
p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Týmto podávam návrh na doplnenie programu rokovania
33. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
nasledovne: - Za bod číslo 4 sa dopĺňa bod číslo 5 a bod číslo 6, ktoré znejú: - Bod
č.5: - Odvolanie predsedu komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj
vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia, grantovej
komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. Bod č.6 : Voľba predsedu komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu,
kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia, grantovej komisie Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. Ostatné body sa prečíslujú.
Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Sloboda.
p. Sloboda: Ďakujem. Ja by som vás chcel poprosiť, aby sme presunuli bod číslo... bod číslo
3 – Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta, pred bod Interpelácie. Je to kvôli
tomu, že zhodou okolností došlo ku kolízii programu aj s tým spolupredkladateľom
pánom Hrčkom, presne na dnešné zastupiteľstvo. Takže dúfam, že dovtedy skončí.
Keď nie, budem predkladateľom iba ja. A bude potom môcť odpovedať na prípadné
otázky iba ja. Ak môžem poprosiť o túto zmenu. Ďakujem.
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p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Šimončičová.
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja dávam návrh vypustiť z programu bod – myslím je to
3 - Návrh na vytvorenie komisie dopravy
p. Pekár, starosta MČ: To je bod 4
p. Šimončičová:
4. Presunúť to na riadne zastupiteľstvo, februárové, miestneho
zastupiteľstva, pretože naša komisia územného plánu, životného prostredia a
dopravy zasadá v pondelok; a bolo by fér, keby sa to na tej komisii prerokovalo.
Lebo tam máme viaceré problémy a nejasnosti s vytvorením novej komisie. Dávam
teda návrh presunúť tento bod 4. na riadne zastupiteľstvo na 13.februára. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ďalší pán poslanec Hrapko.
p. Hrapko: Ďakujem pekne. Chápem tieto pohnútky. Preto by som dal potom v rámci
preberania bodu návrh, aby tam bol termín od februára. - Účinnosti ...vzniknutej
komisie.
p. Pekár, starosta MČ: To potom, ak to bude riadne prerokované, tak potom v rámci
uznesenia. Pani poslankyňa Barancová.
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Dovoľte mi, aby som vám oznámila, že
za predsedom návrhovej komisie ... za predsedu návrhovej komisie sme si zvolili
pána Slobodu. Ďakujem pekne.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Čiže nikto nemá ďalší návrh na zmenu, resp. doplnenie
dnešného programu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaRužinov? Poprosím návrhovú komisiu, aby jednotlivo, tak ako prišli návrhy na
zmenu programu, dali hlasovať o návrhu na túto zmenu .
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Takže prvý bol návrh pána doktora Juska, ktorý dával jeden
návrh na doplnenie dvoch bodov. Bod číslo 5 hneď za bod číslo 4 - Odvolanie
predsedu komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry,
sociálnej oblasti a životného prostredia, grantovej komisie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov. A ďalší nový bod - Voľba predsedu komisie pre
posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a
životného prostredia, grantovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Ružinov. Poprosím vás aby ste dal hlasovať.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vieme o čom budeme hlasovať. Doplnenie programu.
Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, 3 boli proti, štyria sa zdržali. Doplnenie o tieto 2
body bolo schválené. Ďalší návrh.
hlasovanie č. 4.
za: 12, proti: 3, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 1
- návrh bol schválený
p. Sloboda: Ďakujem. Ďalší bol môj návrh ( ak si dobre pamätám ... áno ...) návrh o presune
bodu na neskôr, pred bod Interpelácie.
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p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.
hlasovanie č. 5.
za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
- návrh bol schválený
p. Pekár, starosta MČ: Túto zmenu programu sme si schválili. Nech sa páči, pán predseda
návrhovej komisie.
p. Sloboda: Posledný návrh bol, aby bod číslo 4: Návrh na zriadenie komisie dopravy, bol
vypustený a preložený na riadne zastupiteľstvo 13.2.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vieme, o čom budeme hlasovať. Pripravme sa na
hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovali 3 poslanci, proti boli 7 poslanci, 5 sa zdržali. (Ja som povedal iné
číslo? 7 ...) Za hlasovalo 7 poslancov, proti boli 7, a zdržali sa 5. Tento návrh nebol
schválený.
hlasovanie č. 6.
za: 7, proti: 7, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 1
- návrh nebol schválený
p. Pekár, starosta MČ: Teraz budeme hlasovať o programe ako celku. Nech sa páči pán
predseda.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Poprosím vás o hlasovanie o programe ako celku, pričom bol
doplnený bod : .... Poradie bude: - Rozhodnutie v konaní vo veci ochrany verejného
záujmu, ako bod číslo 2. Bod číslo 3 tým pádom bude: Návrh na zriadenie komisie
dopravy. Za ním, podľa návrhu pána Dr. Juska, bude Odvolanie predsedu komisie
pre posudzovanie projektov. Za ním nasleduje ďalší bod - Voľba predsedu komisie
pre posudzovanie projektov. Za ním nasleduje posunutý bod - Stanovisko k návrhu
Štatútu hlavného mesta... pardon, za ním nasleduje ešte Doplnenie plánu práce
miestneho kontrolóra a až za ním je Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta.
Potom zase už iba Interpelácie a bod Rôzne.
p. Pekár, starosta MČ : Čiže pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, 3 sa zdržali. Program dnešného
zastupiteľstva – zmenený, doplnený sme schválili.
hlasovanie č. 7.
za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 563/XXXIII/2018
Bod č. 2
Rozhodnutie v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z.z.
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p. Pekár, starosta MČ : Prejdeme k bodu číslo 2. Rozhodnutie v konaní vo veci ochrany
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. Poprosím predkladateľa,
aby uviedol materiál.
p.

Bajer: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľte mi na základe stretnutia, ktoré uskutočnila komisia na ochranu verejného
záujmu dňa 3. 7. 2017 - ,,,. Ešte, pardon, doplním v úvode, že predkladateľ som síce
ja, ale spracovateľom je pán ... Sloboda, ktorý v podstate mi pomohol s týmto
materiálom. - Dňa 3. 7. 2017 na svojom zasadnutí Komisia na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva časti
Bratislava-Ružinov preverovala, či poslankyňa Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Ružinov podala v lehote stanovej čl. 7 ústavného zákona
357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona 545/ 2005, oznámenie funkcii zamestnaní,
činnosti a majetkových pomeroch. Komisia zistila, že poslankyňa Ing. Arch. pani
Lucia Štasselová podala oznámenie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových
pomeroch poštou dňa 30. 1. 2017. Kontrolou bolo však zistené, že podané
oznámenie bolo neúplné a bolo potrebné jeho doplnenie. Lehota na doplnenie bola
stanovená do 3. 7. 2017. Poslankyňa v dodatočnej lehote nedoplnila neúplné
oznámenie funkcii, zamestnaní, činnosti a o majetkových pomeroch. Na základe
získanej skutočnosti považuje komisia za preukázané, že pani poslankyne
zastupiteľstva nesplnila povinnosti uvedené v čl. 7 ods. 2 ústavného zákona. Komisia
navrhuje uložiť pani poslankyni povinnosť zaplatiť pokutu. Ja toto uznesenie
nebudem čítať celé, každý ho máte k dispozícii.

p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem za uvedenie materiálu ... Pardon ...
p. Bajer: Ešte doplním, že každý nech hlasuje podľa najlepšieho vedomia a svedomia. To je
všetko. Ďakujem veľmi pekne.
p. Pekár, starosta MČ :Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Nikto sa nehlási do diskusie končím diskusiu. Idete diskutovať alebo návrhová
komisia? Hlásite do diskusie? Nech sa páči.
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som k tomu povedať to, že mali sme...
podobné prípady v mestskom zastupiteľstve, kde boli poslanci, ktoré boli aj v
mestskom aj v miestnom zastupiteľstve aj prípadne vo VÚC-ke a dávali majetkové
priznanie na jednom mieste. A zákon to umožňoval. A neboli za to potrestaní, že
nedali na všetky úrovne zastupiteľstiev, ako poslanci, tie majetkové priznania. Preto,
ak tu sme dostali čestné vyhlásenie od pani Štasselovej, že tie ročné zúčtovania
priložila do mestského zastupiteľstva k tomu majetkovému priznaniu, tak nechápem,
prečo je takto prísne trestaná za to, že ona si tú svoju povinnosť splnila voči tomu
vyššiemu zastupiteľstvu a do nižšieho nedoložila. Dá sa to zdokladovať tým, že
mestské zastupiteľstvo potvrdí, že tam to doložila. A tu to čestne prehlasuje,
notársky overené, že tak urobila. Tak ja som proti tomu, aby sme ju tak prísne
trestali. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Faktickou pán poslanec Sloboda.
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p. Sloboda: Ďakujem, ja priznám, že poznám opačný výklad. A to je ten, že všade, kde sme
členmi takéhoto verejného orgánu musíme podať toto oznámenie. Nielen iba na
jednom mieste. To je jedna vec. Druhá, nevieme o tom, že by pani Štasselová ,
podala to majetkové priznanie kompletné na magistráte. Takže túto informáciu,
máme tu vlastne čestné prehlásenie od pani Štasselovej. Každopádne, my sa
zaoberáme tým, ktoré sme dostali my ako zastupiteľstvo.
p. Pekár, starosta MČ : Faktickou pán poslanec Alscher.
p. Alscher: Ja reagujem faktickou na kolegyňu Šimončičovú. Keby toto čestné vyhlásenie
bolo predložené na komisiu, ktorá sa zaoberala a preverovala to majetkové priznanie,
tak sme tu možno dnes nemuseli o tom hlasovať. Ale keďže to čestné vyhlásenie sme
dostali dneska na stôl, na rokovaní zastupiteľstva, tak si myslím, že ten postup, ktorý
bol zo strany komisie zvolený, bol správny a tak isto aj tá pokuta vychádza zo
zákona. Neurčovali sme ju my. Tzn. celý ten postup je OK. Škoda, že pani
poslankyňa si nesplnila tú povinnosť skôr a nedala to čestné vyhlásenie už vtedy,
prvýkrát, keď sme ju vyzývali, aby doložila. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Šimončičová.
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Áno, priznávam sa, pán Sloboda je poslancom Národnej
rady, on určite lepšie pozná zákony platné v tejto republike. Ja sa priznám k tomu, že
ja nie som na jeho úrovni, som na oveľa nižšej, ale ja len som spomenula to, čo sme
mali v mestskom zastupiteľstve, kde boli dokonca členovia tej komisie na ochranu
verejného záujmu mali rôzne výklady tohto zákona. A preto je možné, že ten zákon
je taký, že sa dá vykladať z rôzneho pohľadu. Neviem, ale pán Sloboda možno vie;
preto som to spomenula, že už tam sme mali rôzne výklady a rôzne boli
posudzované jednotlivé prehrešky voči tomuto zákonu. A neboli brané takto prísne
ako to tuto toto zastupiteľstvo predkladá, aby sme takto prísne trestali našu kolegyňu.
Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Faktickou pán poslanec Bajer.
p. Bajer: Chcem poprosiť kolegov, aby sme o tomto už neviedli diskusiu. A naozaj,
hlasujme každý podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Už o tomto nemáme čo
viesť diskusiu. Ďakujem veľmi pekne.
p. Pekár, starosta MČ : Nikto sa nehlási do diskusie. Ja by som predsa len, aj keď teda
veľmi nerád. Ale zúčastnil som sa tej komisie a čakal som, že tá diskusia tu prebehne
podobne, ale asi ste našli nové dôvody prečo nediskutovať. Ja si veľmi dobre
pamätám, keď práve pán Sloboda, poslanec aj Národnej rady hovoril, že tam nie je
dôvod udeliť finančnú pokutu, pretože ... nejaký paragraf v tom zákone jasne
stanovuje, pri ktorých chybách pri podaní majetkového priznania je možné uložiť
finančný postih. Diskutovali ste, že veď to je jedno, udelíte a dotyčná poslankyňa sa
odvolá na Ústavný súd a Ústavný súd to zamietne. Aj to tam padlo, takže teraz
diskusia je skôr o mlčaní a poďme hlasovať a nediskutovať. To je môj diskusný
príspevok do tohto bodu. Nech sa páči pán zástupca, veď rokovanie.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalej v diskusii prihlásená pani poslankyňa
Tomášková. Nech sa páči.
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p. Tomášková : No som chcela povedať, že pevne verím, že budem posledná diskutujúca.
Pán starosta, vy ste na tej ostatnej komisii boli. Ale od apríla tých komisii bolo
niekoľko. Týmto problémom sa zaoberáme pol roka, ak nie viacej. A naozaj ten
priestor na diskusiu bol vytvorený veľký. Toto je už vlastne koniec polročného
procesu, v ktorom sme sa uchádzali, aby boli dodržiavané zákonné kroky aj zákonné
postupy. Myslím si, že toto naozaj nie je už priestor na diskusiu. Polroka – á- mesiac
sa komisia stretávala len k tomuto problému. Takže si myslím, že naozaj toto už nie
priestor na diskusiu. Pani Štasselová na tej ostatnej komisii nebola. Ja som tiež
prekvapená týmto materiálom. Čestné prehlásenie malo prísť v apríli. Nerozumiem
tomu celému problému. Ja rozumiem, že tá sankcia - lebo tá každého asi zaráža,
alebo trápi je. Ale je to asi aj upozornenie, ale aj to, čo bolo v minulosti, kde - ľudia
sú omylní robia chyby. Ale my sa tu pol roka venujeme niečomu, čo malo byť
vyriešené v apríli. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalej v diskusii pokračuje pán poslanec
Adamec. Nech sa páči.
p. Adamec: Ďakujem veľmi pekne. Ja len veľmi krátko chcem povedať, že rozumiem
pánovi predsedovi mandátovej komisie pánovi Bajerovi, keď navrhol, aby sme o
tom, čo najmenej rozprávali. Je to nepríjemná delikátna vec. Netaktná voči našej
kolegyni pani kolegyni Štasselovej. Mne osobne sa to stalo 3x, že som platil takúto
pokutu. Dvakrát ako štátny tajomník, lebo som odišiel nie práve v čase... no proste
keď som mal pocit, že keď odchádzam zo štátnej správy, že už viac s ňou nič
nemám. Mám. To mi teda ako veľmi rýchlo pán Poliačik a celý ten výbor Národnej
rady dal na vedomie. Ale je to nepríjemná vec. Čím viac o tom diskutujeme tým
menej to príde ako netaktnejšie. Naozaj, veď nie každý s tým musí súhlasiť.
Hlasovať budeme rôzne. Na vedomie budeme brať asi komisiu, podľa čoho my, čo v
komisii nie sme, sa máme rozhodovať. Samozrejme. Ale nevidím dôvod o tom tuná
veľmi dlho rozprávať. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Sloboda. Nech sa páči.
p. Sloboda: Ďakujem. Pán Adamec, presne ste to pomenovali, že často je to založené na
pocite toho, ktorý odovzdáva nejaké dokumenty - a si myslí niečo, ale nie je to
totožné s tým, čo je od neho vyžadované. A potom sú tie pokuty presne udeľované;
lebo ten zákon neumožňuje uhnúť alebo zmäkčiť. Toto sme niekoľkokrát diskutovali
na zasadnutiach tých komisii, ktorých naozaj bolo veľa. A keď ste spomenul pána
Poliačika, je jasné, že tým pádom o to dôraznejšie môžete naštudovať tento zákon,
práve kvôli tomu, že ho nahrádzam v tom výbore. To znamená, že tieto jednotlivé
veci naozaj by sme si na ne mali dávať pozor aj tu, nie len v parlamente, ako štátni
tajomníci.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujeme. A ešte riadne príspevkom pani poslankyňa
Šimončičová. Nech sa páči.
p. Šimomčičová: Ďakujem pekne. Nie som si istá na 100 %, ale nám taký pocit, že v tom
tlačive, ktoré dostávame od komisie pre ochranu verejného záujmu, ktoré máme
vyplniť a priložiť všetko, čo k tomu priložiť treba, podľa toho tlačiva, že tam nie je
uvedené „alebo iné doklady“. Je tam iba – „dokladám daňové priznanie“, alebo
„doložím do 30. apríla“ A to, že je taká možnosť, alebo vlastne povinnosť, - alebo
iné doklady, tak ak to tam nie je v tom tlačive, tak ja by som prosila predsedu
komisie pre ochranu verejného záujmu, aby tento rok, keď nám bude rozosielať
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znovu tie papiere, ktoré máme, alebo to tlačivo, ktoré máme vyplniť a odovzdať
majetkové priznanie, aby tam bolo všetko, čo zákon vyžaduje. Dobre? Ďakujem
pekne.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktická, pán poslanec Sloboda, nech sa páči
p. Sloboda: Ďakujem. Ja len krátko, keďže som autorom tohto tlačiva, tak pozrieme sa na
to, určite, komisia, či tam naozaj niečo chýba alebo nechýba. Resp. či potrebujeme
tam niečo doplniť. Zákon nič také nevyžaduje. Bohužiaľ, tie predpisy na to tlačivo
v podstate - nie sú žiadne. Preto v podstate každá obec má svoje vlastné. Ale určite
sa to pozrieme. Ak by nám viac vyhovovalo, tak samozrejme. Ale platí - každý
poslanec má dodržiavať v prvom rade zákon. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: A ešte riadny príspevok, pán poslanec Drozd. Nech sa
páči.
p. Drozd: Ďakujem. Ja som nemyslel, že sa zapojím do tejto debaty, ale keď teda pán
starosta nás vyzval, aby sme diskutovali, tak diskutujme. Lebo naozaj sa stáva
nejakým štandardom, že tuná sa porušuje zákon a vykladá sa všelijako. Veď
konkrétne pán Pekár, porušil dokonca 2× tento zákon, keď sa stal členom dozornej
rady v Transpetrole, kde ako starosta nemal, čo robiť. Nepriznal financie; čiže
nastavujú sa tu nejaké štandardy. Potom, keď to poruší poslanec, ani v nejakom
čase, ktorý je na to vymedzený, nevysvetlí, nedá čestné vyhlásenie, a potom sa... Ja
nehovorím, že sa nemôže stať pochybenie - z nedbanlivosti, alebo z časovej tiesne,
ale potom, keď sa na to príde a je zo zákona nejaký postih, tak by som sa ticho
priznal, zaplatil tú stanovenú pokutu a mal to za sebou. A nie, že tu budeme
špekulovať, či áno?, - či je to kamarátske? - alebo priateľské správanie. Vyplýva to
zo zákona, vyvoďme dôsledky, aby sa takéto veci už nestávali. Lebo keď budeme
benevolentní v týchto veciach, voči starostovi, voči poslancom - tak nám tu
rozkrádajú Ružinovský športový klub, VPS-ku, lietajú tu peniaze hore-dole a potom
je tu takýto marazmus. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Nikto ďalší sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu.
Poprosím predsedu návrhovej... Nevidel som ruku. Dobre. Takže pán starosta.
p. Pekár, starosta MČ: Ja by som rád takto verejne povedal, tí, čo si to nepamätajú alebo tu
neboli. Naozaj tu bolo povedané, že človek urobí chybu. Pán exstarosta ,ty to
zneužívaš. Ja som sám zistil, že pravdepodobne som porušil zákon. Nie , že som
nemohol byť v dozornej rade, ale že som nemal poberať odmenu. Takže... toto treba
dať na správnu mieru. Sám som požiadal komisiu, aby preverila toto moje –
pravdepodobné- porušenie. Tá to potvrdila. Vtedy bol predsedom komisie pán
poslanec Hrapko. Ja si myslím, že naozaj kto robí, tak robí aj chyby, možno, že nie
sú zámerné. Ja som len chcel podotknúť na tú diskusiu, ktorá bola na komisii, bola
úplne iná, pán Sloboda. Úplne iná. Škoda, že si mne tiež nevysvetlil, niečo sa
zmenilo z toho? Môžete dať finančnú pokutu alebo sa pani Štasselová môže odvolať
na Ústavný súd? Toto tu nepadlo. A to ...podľa mňa mohli ste tu spomenúť, či to je
stopercentne isté, že zo zákona... pri tomto porušení, že nebola dodaná príloha. Ak si
dobre pamätám tak práve ty si hovoril, že dala poslankyňa majetkové priznanie, ale
nedodala prílohu. A že si to konzultoval v Národnej rade a tam žiaden paragraf ani
odsek neumožňuje dať finančnú pokutu. Takže... o tom toto je. Tam, kde vieme, tak
buďme pravdivý a povedzme si tú pravdu a nezahmlievajme, že niekto niečo porušil,
niekto niečo ukradol. Ďakujem.
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktické, 1. pán poslanec Drozd, nech sa páči.
p. Drozd: Ďakujem. Ja musím na to reagovať, lebo to nebolo „pravdepodobné“ porušenie
zákona. Bolo to porušenie zákona normálne, klasické. To, že nemal poberať za túto
funkciu peniaze - áno, to bolo porušené. Ale druhé porušenie bolo aj to, že peniaze,
ktoré prijal, nepriznal. A neboli zdokladované v tom majetkovom priznaní, Čiže to
nebolo, že pravdepodobné porušenie. Bolo to porušenie, prišla sankcia. Tým to malo
byť –v podstate- aj poučením aj pre starostu, ale aj pre ostatných činiteľov, ktorí
takéto majetkové priznania musia podávať. Mali si to zobrať k srdcu. Áno, kto robí,
robí aj chyby, ale, tak potom aj s nejakou pokorou prijmem tú sankciu a viacej o tom
nediskutujem. Len vidíme, že vlastne asi tieto príklady nevedú k tomu. Aby bola
náprava. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalšia faktická, pán poslanec Sloboda. nech sa
páči.
p. Sloboda: Ďakujem. Čo sa týka tej debaty, áno, prebehla. Dúfam, že pán starosta si
pamätá celú tú debatu. Diskutovali sme o tom, že či je – v podstate- príloha alebo nie
je súčasťou oznámenia. A dospeli sme naozaj k tomu, že je. V prvom rade musím tak
isto upozorniť na to, že pani poslankyňa sa môže vždy odvolať na Ústavný súd. Bez
ohľadu na to, či je niečo správne alebo nesprávne, alebo čo si myslí komisia, čo si
myslí zastupiteľstvo, alebo čo si myslí ona. Vždy sa môže odvolať. Je to súčasťou
poučenia v rámci rozhodnutia. Takže toto konanie vždy prebehne a Ústavný súd sa k
tomu, môže, samozrejme, vyjadriť. Bohužiaľ, zákon je dosť nešťastné napísaný,
takže čo právnik to iný názor. Takže z tohto dôvodu vzišla aj tá debata na komisii. A
takéto debaty prebiehajú samozrejme aj v tom parlamentnom výbore, ktorý sa
zaoberá zmenou tohto zákona.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz faktická, pán poslanec Guldan, nech sa
páči.
p. Guldan: Ďakujem pekne. Ja by som chcel pánovi predsedovi komisie povedať a spýtať
sa, či vie preukázať, akým spôsobom vyzval pani poslankyňu Štasselovú na
doplnenie toho podania?
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz pokračujeme vo faktických. Pán
poslanec Jusko.
p. Jusko: Ďakujem. Ja tiež som sa nechcel zapojiť do diskusie, pretože ja si myslím, že nie
je to o diskusii o pani poslankyni Štasselovej. To je omyl. To je diskusia o tom, že
zasadá komisia a táto komisia, napr. pán Guldan.... sme dokumentáciu videli; kto
chcel ju videl. A, samozrejme, sme sa pýtali aj na tie veci, ktoré ste sa teraz vy
pýtali. Čiže do komisie... niektoré kluby ....zastupujú vás v tej komisii, niektorých
vás asi nezastupujú. Takže teraz, aby sme si vyžadovali tu, na tomto mieste, čo bolo
robené, alebo nebolo, mi pri pripadá docela scestné. Verte, že to robí komisia. A
videli sme to. Rokovali sme o tom polroka. A tiež ma uráža, nehnevajte sa, pán
starosta, keď hovoríte, jedno spochybnenie nemôže spochybňovať komisiu. Ak sme
urobili niečo zlé, nech sa obráti pani Štasselová na súdne orgány Slovenskej
republiky.
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte posledná faktická, pani poslankyňa Štasselová a
potom pôjde kolega Sloboda s riadnym.
p. Štasselová: Ďakujem. Ja iba veľmi krátko poviem, že zlyhala tu komunikácia. Ja beriem
toto potrestanie, a ani sa neobrátim na Ústavný súd. Čiže je to moja chyba.
Z nedbanlivosti, zábudlivosti alebo nepozornosti - čiže netreba o tom ďalej
diskutovať. Myslím si, že niekedy sa stávajú chyby vedome, niekedy sa stávajú
chyby nevedome. Za každé sa platí. Takže ja toto beriem. Akurát by som chcela
poznamenať, že nepatrím do kategórie, kde beriem nejaké výhody, zdefraudovávam
peniaze, nakladám s nimi zle, snažím sa o nejaké ...o niečo mimoriadne. Takže
nepatrím do tejto kategórie, naozaj, je to... Ja som vám dala čestné vyhlásenie
potvrdené u notára, ale uvedomujem si, že bola moja chyba.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte kolega Sloboda riadny príspevok, nech
sa páči.
p. Sloboda: Ďakujem. Myslím si, že drvivá väčšina komisie to brala ako nepozornosť pani
poslankyne, ako nič iné. Bohužiaľ zákon slovo nepozornosť, alebo nižšia pokuta,
alebo odpustenie pokuty, nepozná. Čo sa týka otázky Patrika, vyzývali sme pani
Štasselovú hneď ako sa otvárali obálky s oznámeniami, kde sme kontrolovali, či sú
tam všetky súčasti, ktoré sú nevyhnutné a dali sme ešte možnosť doplniť do 3. 7.
Podotýkam, že stále platí, že aj keby bolo doplnenie v termíne, tak rovnako platí, že
by mohla dostať pokutu. Aj keby to do 3. 7. doplnila. Len iným spôsobom by sa,
predpokladám, vyjadrili v hlasovaní jednotliví poslanci, priamo tu na zastupiteľstve.
Mimochodom, boli doplnené dokumenty, ak si dobre pamätám, buď v decembri,
alebo na začiatku januára. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto ďalší sa nehlási do diskusie. Končím
diskusiu. Poprosím, oboznám nás s návrhom uznesenia. Nech sa páči, pán predseda
návrhovej.
p.

Sloboda: Ďakujem pekne. Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy k uzneseniu,
poprosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo
predložené všetkým poslancom. Ďakujem.

p. Pener, zástupca starostu MČ: Áno, ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu
uznesenia? Nie je tomu tak. Takže pripravíme sa na hlasovanie. Nech sa páči
hlasujme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 13 poslancov, 1 bol proti, 7 sa zdržali. Uznesenie k bodu číslo 2
sme schválili.
hlasovanie č. 8.
za: 13, proti: 1, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 564/XXXIII/2018
Bod č.3
Návrh na zriadenie komisie dopravy
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 3. Je Návrh na zriadenie dopravnej komisie.
Poprosím predkladateľa, aby uviedol materiál.
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p. Hrapko: Ďakujem pekne. Dovolil som si predložiť ten ... tento materiál na základe
dohody s politickými klubmi. Vysvetlím dôvod. – My sme v podstate navrhovali
zriadenie dopravnej komisie už na začiatku volebného obdobia, ale vtedy nebola
k tomu nejaká politická podpora. Dôvod, prečo vlastne navrhujem teraz túto
dopravnú komisiu, je v tom, že máme problém stále; aj s parkovaním, aj s inými
vecami, ale v tomto prípade, keďže je to len kúsok do konca volebného obdobia, sa
jedná skôr o tú parkovaciu politiku. Pán starosta si zriadil poradný orgán, ktorý
viedol pán Gajdoš. V rámci tohto poradného orgánu bolo urobené k parkovacej
politike, aj na môj návrh, prieskumy, ktoré vlastne sa ... spracovali. Väčšina
prieskumov je urobená a je treba tieto prieskumy vyhodnotiť a nájsť nejaký ... nejaké
riešenie, čo v rámci mestskej časti by sme chceli s parkovacou politikou robiť. Žiaľ,
medzitým teda parkovacia politika na meste došla do štádia, ktoré nie je celkom
žiaduce. Problém s parkovaním sa ale týmto nevyriešil. Skôr sa to zhoršuje. Čiže či
chceme, alebo nechceme, mali by sme sa tým zaoberať. Čiže, z tohto dôvodu som
navrhol hlavne parkovaciu politiku. Je tam tá vec, že doteraz vlastne ... teda
dopravnú komisiu;. Doprava bola zahrnutá doteraz vlastne v komisii územného
plánovania. V rámci uznesenia som navrhol teda z tohto vyňať ... z tejto komisie ...
dopravu, aj tie činnosti a vlastne do tejto činnosti boli presunuté do činnosti ... do
návrhov činnosti dopravnej komisie. K mojej osobe: – dovolím si kandidovať na
predsedu tejto komisie. Som inžinier dopravy, na Ministerstve dopravy pôsobím ako
vedúci Oddelenia integrovaných dopravných systémov. Venujem sa jak parkovacej
politike v rámci Slovenska, tak aj vlastne ostatným veciam. Mám vyštudovanú
dopravnú ... Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline - prevádzka a ekonomika
cestnej a mestskej dopravy. Čiže z tohto dôvodu si dovoľujem dať svoje vedomosti
a skúsenosti v prospech tejto dopravnej komisie, naozaj s cieľom urobiť aspoň náčrt,
ako by sa malo ... doprava alebo ... hlavne parkovacia politika v Ružinove vyvíjať
do budúcnosti. Skúsiť nájsť riešenia a ak by sa dalo ešte nejak ... nejaký ten pilotný
projekt. Vzhľadom na čas, to bude, si myslím, že je to tak maximum, čo dokážeme
urobiť. Ale je dôležité, aby sa niečo začalo robiť. Lebo keď to necháme tak, bude
nové zastupiteľstvo, kým sa zase dajú dohromady, kým ... kým to nejakým
spôsobom začne, tak bude zase 1 rok volebného obdobia preč a bude problém potom
sa zas ...zase nastavovať. Pokiaľ dostaneme ... pokiaľ dostane nové zastupiteľstvo
podklady a nejaké návrhy, tak už bude mať niečo, čím sa môže zaoberať. To je
cieľom tejto dopravnej komisie ako takej. Čo sa týka ešte v ... komisie územného
plánovania – viem, že tam majú rozrobené niektoré tiež, čo sa týka cyklotrás,
chodníkov a týchto vecí. Preto by som si dovolil teda navrhnúť doplnenie toho
môjho uznesenia o termín plnenia od februára 2018 tak, aby mohla prebehnúť ešte
komisia územného plánovania a dopravy, ktorá má byť budúci pondelok, podľa
pôvodného zloženia ... mohli vlastne prebrať tie veci, ktoré mali pripravené. Pokiaľ
má niekto nejaké otázky, alebo niečo by chcel, tak rád zodpoviem. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Prihlásil sa pán
poslanec Patoprstý.
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som rád, že Peťo Hrapko neskromne
navrhol sám seba, pretože som chcel navrhnúť jeho ako predsedu komisie, pretože sa
dlhodobo venuje v Ružinove tejto problematike, aj na svojom pracovisku mimo
zastupiteľstva. A čiže tým pádom by som poprosil, keby to hlasovanie mohlo byť
aklamačné, čiže verejné, aby sme zbytočne nestrácali čas s urnou a s obálkovaním
a hlasovaním atď. Ďakujem.
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p. Pekár, starosta MČ: Porušíme rokovací poriadok... keby sme... Nasleduje pani
poslankyňa Šimončičová.
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Ani neviem, kde mám skôr začať. Veľmi som
nahnevaná na ... na to, že tento bod sa teraz zaradil na mimoriadne zastupiteľstvo,
preto som chcela, aby to bolo najprv prerokované v našej komisii. Naša komisia bola
úplne obídená. Ja neviem, že či s predsedom komisie, pánom Ferákom, sa o tom
rokovalo, ale máme pondelok, máme riadne zasadnutie komisie územného plánu,
životného prostredia, dopravy – to po prvé. Tam ... tam môžete prísť a o tom sa
pobaviť – po 1.). Po 2.) – máme dvoch neposlancov, ktorí sú tam práve kvôli
doprave. Zoberie si tá, ak bude vytvorená tá nová komisia, našich neposlancov –
odborníkov na dopravu? Pretože pán Rakšányi -neviem čo, to je čisto dopravák – čo
bude robiť v územnom plánovaní a životnom prostredí? Určite je odborníkom na ...
na životné prostredie. A pán Herceg je viac dopravák, ... kvôli doprave tam, ako
neposlanec-odborník, ako ... tak aj kvôli územnému plánovaniu, ale viac kvôli
doprave, lebo navrhuje cyklochodníky atď. Spomenuli ste, pán Hrapko,
cyklochodníky – ani ich nemáte v náplni činnosti vašej komisie. A to vás vôbec
nezaujíma. To len máte komunikácie a ... a neviem čo ... a najviac je ... najlepšia je
náplň činnosti komisie - zveľaďovanie mestskej časti! – To by som chcela vedieť, že
ako chcete zveľaďovať mestskú časť, ako komisia dopravy. Ale to je len taká
poznámka k tomu ... A to už ani nehovorím o gramatike, ako to máte tam urobené,
tie návrh ... náplne činnosti komisie. Skúste sa na to pozrieť nejako slušnejšie. To je
... to je úplne nehodné poslanca ... tak ... navrhovať takúto náplne komisie. Ale teraz
chcem k tomuto ... k histórii. Keď sa tvorili komisie v tomto ... v tomto volebnom
období, tak ... to sa sedelo ešte v decembri 2014 ... vtedy tam pán Hrapko navrhol,
aby vznikla komisia dopravy, čo ja som s tým, samozrejme, súhlasila a samozrejme,
že nesúhlasili ďalší zástupcovia poslaneckých klubov – pani Tomášková, pán
Vojtašovič, pán Guldan, samostatný, a pán Matúšek samostatný. A vtedy pán
Hrapko navrhol dobré delenie, spravodlivejšie, čo sa týka zastúpenia jednotlivých
poslancov z poslaneckých klubov. Takže niektoré ... náš poslanecký klub ...
napríklad ... bol v nevýhode v tom, že má poslancov, ktorí sú iba v jednej komisii.
Napr. pán Adamec, ak toto prejde, tak bude v 4 komisiách, pán Matušek v 3 ,pán
Guldan v 3, pán Jusko v 3 a plus ešte miestne rady. Akože ... a my máme v našej
komisii, vlastne v našom poslaneckom klube ... ja som v jednej komisii, Bajer je
náhodou v 2, lebo je tam v tej verejno- ... na ochranu verejného záujmu, čo neviem,
či sa dá počítať za komisiu. Proste je to ... zase je to nespravodlivo delené voči
tomuto ako ...
p. Pekár, starosta MČ: ... Čas ... 3 minúty už ubehli ... Chcete pokračovať? Nech sa páči ...
p. Šimončičová: Dobre. Ďakujem, ďakujem pekne. Je to nespravodlivo delené. Zase neviem
kto vybral členov tejto novej komisie. Samozrejme, z nášho poslaneckého klubu tam
ani náhodou ani jeden nie je. Potom - ja som sa stretla s tým, že je pravidlo nepísané
v tomto ... v tejto mestskej časti Ružinov, že komisie poslanecké majú mať 5 členov.
Tá naša komisia, tá územného plánu, životného prostredia a dopravy, keďže
neprešiel návrh pána Hrapka na vytvorenie komisie dopravy a zostal nám voľný pán
Matúšek, tak sa priložil do našej komisie, že 6. Táto komisia mala 6 členov. Takže to
... ja nehovorím, že ja by som mala súhlasiť s tým, že nejaké pravidlo, že iba 5členná ... Môže byť aj 7, pre mňa – za mňa. Ja len pripomínam, že navzájom si sami
porušujete vami dohodnuté isté pravidlá, ktoré bolo nutné dodržať na začiatku tohto
volebného obdobia, keď sa kreovali komisie. Chcela by som sa potom opýtať, že
všetky poslanecké kluby – s kým bolo hovorené, s pánom Penerom?, -alebo s kým
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bolo hovorené za náš poslanecký klub o vzniku tejto komisie, lebo neviem o tom? A
... a preto znovu žiadam, aby ... aby sa vznik tejto komisie prerokoval minimálne na
našej komisii! Bolo by férové, pretože v pondelok máme komisiu územného plánu,
životného prostredia, dopravy a niekoľko bodov sa týka dopravy. A ak vy, pán
Hrapko, tvrdíte, že od 1. februára, ďakujem vám veľmi pekne, že dovtedy pán
starosta nepodpíše uznesenie, ale dobre ... ale my potom prijmeme nejaké uznesenie
na našej komisii, ešte terajšej a potom to budete plniť vy? Alebo vy poviete, že „amy na to kašleme, máme na to iný názor.“ A ešte ďalšia poznámka. Čo sa týka
parkovacej politiky – my sme viackrát žiadali, aby na našu komisiu prišiel niekto
a povedal, čo sa bude diať s parkovacou politikou. Nikdy nikto neprišiel. Zato treba
tvoriť novú komisiu? Ako toto je - čo za nápad? A teraz na pár mesiacov? A si
myslíte, že tam to potom preberiete, tú parkovaciu politiku? Máte miesto na našej
komisii, tam to kľudne môžete prísť prerokovať. A pán Hrapko, Vy ste mohli chodiť
zakaždým na komisiu dopravy, najmä keď viem, že ste dopravák a ste dobrý
dopravák. Takže ... A ešte znovu pripomínam – prečo ste vtedy nebojovali viacej za
to, aby tá komisia dopravy vznikla? A znovu pripomínam - sa veľmi pozriem na to,
kto z tých štyroch, ktorí boli proti vzniku komisie dopravy, bude teraz ako hlasovať.
Či - každý má právo na to, aby zmenil názor v priebehu rokov? Možno áno.
Ďakujem pekne.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Drozd.
p. Drozd: By som zareagoval na kolegyňu Šimončičovú v nejakých 3 veciach. Ja si myslím,
že pán Rakšányi je dobré, že je v komisii územného plánu, že tam máme dopravného
inžiniera, lebo posudzujeme tie projekty. To, že komisia územného plánu zasadá
viackrát do mesiaca, vždy minimálne dvakrát a jej rokovania sú dlhé, vždy končíme
tak, že vrátnik nás vyhadzuje, že -už opustime budovu, lebo naozaj tie rokovania sú
dlhé. Čiže ... a z toho vyplýva aj tá tretia reakcia – ja si myslím, že aj kolega Hrapko,
alebo teda aj ostatní, ktorí hlasovali vtedy, si uvedomujú, že naozaj komisia dopravy
je dobré, že sa, samozrejme, vytvorí. Čiže zmena názoru v podstate z hľadiska
racionality je prípustná - podľa mňa. Aj keď v minulosti sa táto komisia dopravy
uvažovala, že sa nezriadi, tak vidíme, že ... že ju potrebujeme.
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje s faktickou pán poslanec Hrapko.
p. Hrapko: Ďakujem pekne. Činnosť, priznám sa, že v podstate sme mali politické
grémium, kde sme sa stretli a vlastne do večera, ešte toho dňa, som musel vlastne
spracovať činnosť komisií, aj to vyňatie z dopravnej komisii. Tzn., že som to robil
v noci tak, aby som to stihol. Urobil som to úpravou opisu činností vlastne komisie
územného plánovania, kde takisto nemáte cyklistickú dopravu a skombinoval som to
s činnosťou, ktorú som si okopčil z komisie dopravy z mesta a upravil, samozrejme,
na podmienky Ružinova. Ak ste tam našli nejaké pravopisné chyby, hlboko sa
ospravedlňujem. A ... zveľaďovanie mestskej časti – no ak ... ak riešenie parkovacej
politiky a dopravy v mestskej časti nie je zveľaďovanie - prosím, je to váš názor, ja
ho nezdieľam. Ďakujem pekne.
p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Adamec.
p. Adamec: Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať pani Šimončičovej, že mi
nahodila na lopatu. Ja som v 3 komisiách, ak sa ráta bytová, tak v 4. Keď som išiel
na ministerstvo, vzdal som sa v bytovej komisii a nechcel som v nej byť. Ak mi
pomôžete, ja sa v nej vzdám. Veľmi rád. Mandátovej a sociálnej – jednej z nich sa
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vzdám veľmi rád. To sú komisie, ktoré z nášho klubu nemal kto zaplniť, tak som tam
išiel. Je to mimo môj- ako- trošku záber. Pustil som na začiatku školskú, kultúrnu
a športovú – to je ... to je moja šálka. Dopravná komisia je niečo, čo ma zaujíma.
Som ochotný, ak na tom budete trvať, sa nejakej – nie jednej, aj dvoch komisií,
vzdať. Ďakujem veľmi pekne.
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán zástupca Gajdoš.
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ja len by som rád reagoval na zjavnú
nepresnosť, pretože ja z komisie dopravnej, ktorá teda parkovacej, ktorú si zriadil
ako pomocný orgán pán starosta, ja som bol minimálne dvakrát na komisii
územného plánu informovať. Len toľko. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Šimončičová bude reagovať, keďže na jej
vystúpenie boli doteraz všetky faktické, takže pani ... pani Šimončičová, nech sa
páči.
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja som chcela reagovať na to, čo povedal pán Hrapko, len
v tom momente som zabudla, čo povedal . No ... takéto veci. Ale ... ale ... Ja len
zopakujem ešte raz – Guldan 3 komisie, Gajdoš 3 komisie, Jusko 3 komisie, Matúšek
3, Vojtašovič 3, 1 komisia Drozd, 1 Ferák, 1 Lazík, 1 Šimončičová. A 1 Pener.
Dobre? Takže ... a to len aby ste mali prehľad, že ako sa tvoria ... Kto navrhoval
členov tejto dopravnej komisie a na základe čoho? S kým bolo rokované? S pánom
Penerom bolo rokované, že nikoho z našej ... z nášho poslaneckého klubu tam
nikoho nenavrhuje? Za to je tam ... šiesti sú proste takí, ktorí sú už vo viacerých
komisiách. Len toto zloženie by ma zaujímalo. Tak prosím.
p. Pekár, starosta MČ: Faktická pán poslanec Jusko.
p. Jusko: Pani ... pani Šimončičová, ja si vás vážim ...
p. Pekár, starosta MČ: ... pán poslanec, idete reagovať na pani Šimončičovú?
p. Jusko: Áno, na ňu, na ňu.
p. Pekár, starosta MČ: Nemôžete ... nemôžete. Riadnom sa prihláste, keď vám môžem
poradiť. Riadnom sa musíte ... Pán poslanec Sloboda, nech sa páči.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Ja len pragmaticky chcem poprosiť predkladateľa, aby si teda
v tej náplni komisie dopravy osvojil tú, alebo možno autoremedúrou, tú úpravu, že to
isté, čo je v komisii územného plánovania, by bolo v komisii dopravy - správne tá
odrážka nie že „zveľaďovanie mestskej časti“ , ale „podávať návrhu ... návrhy na
zveľaďovanie mestskej časti“. Nech je to totožné v jednej aj druhej komisii. A čo sa
týka toho, že cyklotrasy a pod. – je to súčasťou názvu dopravnej stavby, takže
nemyslím si, že by to mal byť nejaký problém. Je to len zovšeobecnené. Aby sme ...
aby sme nevymenuvávali všetky ... všetky rôzne komunikácie, čo lebo ... to by bol
veľmi dlhý zoznam. Pokiaľ by sme tam vymenovali úplne všetky druhy. Takže
dopravné stavby, myslím si, že je ... všezahŕňajúce čo sa týka dopravy ... takže toľko
len z môjho. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Faktická pán poslanec Hrapko na pána Slobodu.
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p. Hrapko: Ďakujem pekne. Autoremedúrou si osvojujem návrh pána Slobodu na opravu
textu.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán zástupca Pener.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo, pán starosta. 2 časti bude mať tento
príspevok. Prvý je, že mám návrh na doplnenie uznesenia k tomuto bodu. Totiž za
bod c) volí členov komisie - doplniť pod novým poradovým číslom 7 meno doktor
Vladimír Košinár – z radov obyvateľov. Pán doktor, ste to vy, áno? Ste tu prítomný,
áno? Ďakujem. Odovzdám hnedka návrhovej komisii. A druhá vec – k tomu dotazu
pani kolegyne Šimončičovej, či bolo rokované a tak ... Na poslednom rokovaní
k tomuto ... na poslednom grémiu tam som sa dotkol tejto otázky. Mal som dotaz
zhruba v tom zmysle, že keď tí poslanci, čo už sú vo viacerých komisiách, či cúvnu –
tak som to, myslím, vyslovil – z niektorej. Ale nič také nebolo výsledkom toho
rokovania. Argumentoval som, myslím, kolegom Turlíkom, ktorý je v jedinej
komisii - grantovej, čiže nie tej úplne bežnej v porovnaní s ostatnými. Ale takýto
návrh dnes máme na stole bez nejakých iných personálnych rošád. Ak dovolíte, takto
som to pomenoval. Myslím, že to je všetko. Ďakujem ešte raz za slovo. Nesiem
komisii návrh.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Patoprstý.
p. Patoprstý: Ďakujem. Ja iba technickou na pána vicestarostu Penera. Peťo Turlík je
v komisii školskej.
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje faktickou pani poslankyňa Šimončičová.
p. Šimončičová: Chcela som povedať to isté, ale chcela by som ... chcela som povedať to
isté, že Turlík je aj v školskej, takže dobre. Len som nedostala teda odpoveď na to,
že čo s tými našimi neposlancami, ktorí sú tam aj-aj? Tak zoberte si potom aj pána
Hercega, aby ... ale neviem, ja som sa ho na to nepýtala, ako za neposlanca, pretože
on naozaj viac dáva návrhov našej komisii územného plánu, životného prostredia,
dopravy, čo sa týka dopravy a cyklotrás a chodníkov a týchto vecí, ako ... aj
k územnému plánu. Tak on je taký pol na pol ... ale tým pádom mu zobereme jeho
polovicu agendy minimálne ... tým, že ste si vymysleli vytvoriť komisiu dopravy. Na
to by ste sa mali aj jeho opýtať. On tu teraz nie je, pretože vystúpenie občanov sa
tentokrát nedostalo do programu a bude to na riadnom zastupiteľstve, preto som len
navrhovala, pán Hrapko, aby ste to dali na riadne zastupiteľstvo, žeby sme sa k tomu
budú aj ďalší vyjadriť. Ja toto považujem za veľmi nefér. Veľmi nefér.
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Hrapko.
p. Hrapko: Ďakujem pekne. Vlada Košinára poznám, som s ním robil, čiže viem, že je
aktívny aj ako občan, aj čo sa týka dopravy, takže ak s tým nebudú mať ostatní
kolegovia problém, rád autoremedúrou doplním ten ... tento jeho ... túto jeho ... toto
jeho meno do návrhu uznesenia. Je to Vladimír Košinár, je to bývalý pracovník
ČSAD.
p. Pekár, starosta MČ: ... čiže tuto si len osvojíš ten návrh ...
p.Hrapko: ... osvojujem si návrh, hej ...
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p. Pekár, starosta MČ: Dobre. Faktickou pani poslankyňa Barancová.
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja som len chcela malú pripomienku, ako sme my
volili občanov do komisie, takže až keď bola komisia, samozrejme, zvolená
a ustanovená, tak potom sme dali výzvu pre občanov a občania sa mohli prihlasovať
a potom komisia si zvolila toho, ktorého potrebovala. Ďakujem pekne.
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Jusko.
p. Jusko: Ďakujem, pán starosta. Tu už bolo povedané pánom Penerom, že ste to
prerokovali na grémiu. Takže
-je grémium, zastupuje grémium aj pani
Šimončičovú? Patrí do vášho klubu, pán Pener, alebo nie? Pýtam sa vás celkom
otvorene. To je prvá otázka. Druhá otázka – ak tu budeme otvárať iné osoby, tak
poďme otvárať, kto má aké vzdelanie atď. O pánovi Hrapkovi hádam nikto z nás
nepochybuje. Prečo teraz a prečo nie na začiatku – no pretože asi nebola na to vôľa.
A teraz je vôľa a je odzrkadlením doby, ktorej je. Však vyjdite von a je kopec
áut, všade sú zápchy. Všade je nedostatok parkovacích miest. My chceme, aby táto
komisia sa práve prednostne týmto problémom venovala. A nikto nespochybňuje
komisiu územného plánovania. To ma trošku zaráža, čo hovoríte. Aby som uviedol
na pravú mieru. – Ja som členom 2 komisií. Jedna na ochranu verejného ... záujmu
či... verejných činiteľov, ktorá zasadá obvykle jedenkrát do mesiaca ... neobvykle ...
pri týchto ... raz do roka ... obvykle - v minulom roku u nás sme zasadali príliš často.
Čiže neviem, či to nazvať.... Pre mňa je to dôležitá komisia, ale hovorme pravdivo
a presne. Čo sa týka komisie územného plánovania, ja neviem, či ste tu boli na
decembrovom zastupiteľstve – robte komparáciu, pozrite si mestské časti. Väčšina
mestských častí má samostatne komisiu ...dopravnú komisiu. Územná je
samostatne. Pozrite sa na tú ... komparáciu. A také nejaké subjektívne poznámky –
o tom sa tu teraz môžeme baviť až do zajtra. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Tomášková.
p. Tomášková: ... Na pána Juska, podporiť ho. Ja za návrh budem hlasovať a budem patriť
medzi tých, ktorí podľa Šimončičovej- akože- zmenili názor. A- zmeniť názor je
predsa niekedy aj prirodzená vec, keď sa vynúti nejak situácia. Áno, ja som
pracovala minulé 4 roky v danej komisii. Tá komisia je náročná, takto široko
koncipovaná. Len kolegovia, ono, jednak je aj zastupiteľstvo trošku inak zložené.
Tuná sa odvolávať na nejaké poslanecké kluby – buďme úprimní sami k sebe, veď
tuná sa aj tie poslanecké kluby nejak stabilne nevedia udržať, menia sa a pod. Takže
toto by som tu nerada otvárala. Ale jednoducho, naozaj, ukazuje situácia, jak funguje
táto mestská časť, ako fungujú poslanci, tá komisia. Tá vypuklá situácia sa zhoršuje
a zhoršuje. Ja nevidím dôvod ... nemať právo zmeniť názor. Ja som si naozaj
myslela, že tak, ako fungovala predtým 4 roky komisia takto koncipovaná, môže, ale
naozaj sa ukazuje, že je tých problémov je tak veľa a kopí sa to, kopí sa to. Takéto
tieto pomerne agresívne výpady pani kolegyni Šimončičovej si pamätám aj na tých
koaličných rokovaniach, kedy s čím sme nesúhlasili, ona sa zdvihla a odchádzala.
Vyvarujme sa, prosím vás, takýchto reakcií. Všetkých kolegov o to prosím.
Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou ... na ... na koho ... pani poslankyňa Šimončičová. Nech
sa páči.
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p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Pán Jusko, ja som povedala na začiatku svojej reči,
možno som rýchlo hovorila, že vtedy, keď sa tvorili všetky komisie, vtedy pán
Hrapko navrhol tú komisiu dopravy, čo ja som kvitovala a ja jedna jediná som bola
za to, aby tá komisia bola vytvorená. Ja nie som proti tomu, aby nebola samostatná
komisia dopravy. Od začiatku som o tom hovorila. Preto aj keď kolegyňa
Tomášková vtedy vravela, že komisia územného a životného ... stále sedávala dlho
do noci, ale plus ešte pridala aj tú dopravnú. Vtedy som si vravela, že to snáď hádam
ani nemôže stihnúť, akože. Život ukázal, že naozaj naša jediná komisia sedáva aj ...
aj dvakrát aj trikrát niekedy do mesiaca. A dostáva také isté odmeny, ako komisia,
ktorá sedí raz za niekoľko mesiacov. To ... to len taká malá poznámka. Ale proste
máme tam veľa práce. A preto ja ... mne sa to nepáči, že toto bolo nepripravené
s našou komisiou! Preto ja nebudem hlasovať za túto komisiu. Teraz nie preto, že nie
som za komisiu dopravy, ale za ten spôsob, ako sa to teraz prerokováva.
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Jusko, keďže na vás reagovali, nech sa páči.
p. Jusko: Chcem k nepresnostiam uviesť len toľko, že podľa mojich informácií, ak sa
pozrieme na zloženie terajšie - s dočasnou komisiou, myslím si, že okrem pani
Fondrkovej, pani poslankyni, tam ... ktorá tam nie je, to kopíruje tú komisiu. To
znamená, že sú to ľudia, ktorí už minimálne rok tam robili. Robili s pasportizáciou,
boli za to, spravil sa tam nejaký prvý krok. Čiže to je aj odpoveď vlastne na to, čo že
prečo? ... prečo?, kto?
p. Pekár, starosta MČ: V riadnom prihlásenom pani poslankyňa Štasselová.
p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja by som vopred chcela pogratulovať pánovi Hrapkovi
k tomu, že zrejme toto zastupiteľstvo odsúhlasí všetko, čo bolo tuna predložené
a bude predložené, ale upozorním na jednu jedinú vec. Pán Hrapko, môžem? Na
meste bola schválená aj s pánom Drozdom investícia 80.000 do projektovej ...
dokumentácie na cyklotrasy minulý rok. My sme to na môj návrh na ... zaviazali, aby
sa tie finančné prostriedky nepresunuli do rezervného, alebo nejakého fondu, lebo ak
by sa presunuli, už by sa nedali využiť. Takže aj na tento rok je tam vyčlenených
80.000 na projektovú dokumentáciu na cyklotrasy na Ružinov. Takže keď sa stanete
predsedom, veľmi rýchlo - lebo už máme len krátky čas - treba na to tlačiť, aby sa tá
projektová dokumentácia začala robiť a môžeme mať nejaký náskok.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec ... pán zástupca Pener.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Takže, aby som to zhrnul – úvodom ďakujem
za dve upozornenia týkajúce sa kolegu Turlíka, má u mňa pivo, že som sa v ňom
mýlil, ale bol to ilustračný prípad ... príklad, takže verím, že svet sa nezrútil. Otázka
pána poslanca Juska, či je ... pani Katarína Šimončičová členkou nášho klubu –
Áno, od počiatku, nepretržite. Ale nie sme nejak direktívne riadený klub. Takže ani
nejdem jej prikazovať nenápadne takto, že jak má hlasovať. Ďakujem, to je všetko.
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Adamec, ďalší.
p. Adamec: Ďakujem veľmi pekne. No odišla mi pani poslankyňa Šimončičová - chcel som
jej vysvetliť, ako sa na grémiu poslanci navrhujú a do komisie ... lebo bol som
na tom grémiu. Čiže, každý si svoj klub zastal a každý koľko mal miest v klube,
toľko navrhol poslancov. Čiže z môjho klubu - na tom grémiu vôbec nezastával som
nejaké pozície pani poslankyne Šimončičovej, ale to snáď pani poslankyňa
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Šimončičová, keďže je mestská poslankyňa, mohla vedieť, že takto sa to ako tvorilo.
Chcem povedať, že v tejto atmosfére nechcem byť ... v dopravnej komisii. Vzdávam
to a navrhujem za seba pána poslanca Vladimíra Slobodu. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko. Poprosím kontrolovať aj
počty prihlásení, dobre?
p. Jusko: Ja sa vzdávam.
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. Pán poslanec Sloboda. Ďalší v poradí, diskusia.
Omylom prihlásený?
p. Sloboda: Prosím?
p. Pekár, starosta MČ: Omylom prihlásený?
p. Sloboda: Nie, nie, nie. Ja som navrhol ... chcem navrhnúť ukončiť diskusiu a ... takže ...
asi toľko.
p. Pekár, starosta MČ: Takže pán poslanec Guldan a potom, ak sa ešte niekto prihlási, tak
budeme hlasovať o tomto návrhu, o skončení diskusie. Pán poslanec Guldan ako
posledný prihlásený. Nech sa páči.
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Ja osobne nepodporím tento návrh - z nasledovných
dôvodov: Volebné obdobie vnímam ako štvorročné, je dané zákonom, na začiatku sa
kreujú komisie, ich zameranie, členovia, aj predsedovia komisií. Je to - malo by to
byť, samozrejme, aj výsledkom alebo malo byť výsledkom volieb. Ukázalo sa, že
toto zastupiteľstvo tieto výsledky volieb veľmi nerešpektuje. Nebudem konkrétny,
ale dá sa to zistiť. Pokiaľ by bol záujem na predkladateľa tohto materiálu seriózny
natoľko, mohol - v priebehu celého volebného obdobia, v priebehu troch rokov
kedykoľvek prísť na komisiu a predkladať návrhy, ktoré... ktoré, o ktorých si myslí,
že by pomohli riešiť situáciu v parkovaní, alebo v širšom - v doprave. Keby bol
prišiel predkladateľ tohto návrhu na našu komisiu - a nepamätám sa, že by prišiel - a
chcel by toto riešiť, tak by sme ho pozorne počúvali a každý rozumný nápad, návrh
by som rozhodne podporil. Nerozumiem návrhu vyjadrenému v bode alebo v
písmene d) že sa zriaďuje komisia a zvolí... volí sa na obdobie 2014-2018 tajnou
voľbou predsedu komisie. Tzn. že pán predseda komisie bude poberať odmenu
spätne od roku 2014 až do konca volebného obdobia? To asi nie je. Možnože, to je
len zle sformulované. Ja som osobne toho názoru, aby sa táto vec odložila a nech sa
o tom rokuje a na komisii. Mrzí ma, že k veci nevystúpil pán, náš predseda komisie.
Neviem, ako sa ...či to je politické rozhodnutie alebo racionálne smerujúce na pomoc
Ružinovu?
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Keďže teraz padol návrh na ukončenie diskusie, aj keď
teda máme jedného diskutujúceho... prihlásil, čiže záverečné slovo, takže nech sa
páči pán poslanec Hrapko.
p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky názory, ktoré boli dané. Aj beriem si
...všetky informácie sú pre mňa dôležité. Čo sa týka toho volebného obdobia je to jej
oficiálny názov čiže to kvôli tomu tam bolo použité. Čo sa týka návrhu Igora
Adamca, tak akceptujem ho a autoremedúrou vlastne by som sa k tomu priklonil.
Ale samozrejme, pokiaľ by pán Sloboda s tým súhlasil. Vlado súhlasíš s
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kandidatúrou na člena komisie dopravy? Dobre. Čiže pán Sloboda súhlasil, takže
poprosím autoremedúrou si berie tento návrh príjmam. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem končím diskusiu. Práve s predsedom návrhovej komisie
sme sa bavili že aký je ďalší postup. Čiže teraz bude voľba členov komisie, potom
tajná voľba predsedu komisie. Niekto by mal navrhnúť tvoj návrh, alebo ... teda
niekto si ho už osvojil v diskusii, ale mal by padnúť návrh. Ale bude tajná voľba. A
potom po tajnej voľbe bude hlasovanie o uznesení, kde je teda skonštatované, že je
návrh uznesenia... kde je teda návrh na vznik novej komisie, kde sú členovia
komisie, kde je predseda komisie a ja by som ešte poprosil predkladateľa - to sme
tiež diskutovali, že v mailovej komunikácie tohto materiálu ste nemali úpravu
komisie územného plánovania. To je strana číslo 2. Tam je, že – „náplň komisie
územného plánovania životného prostredia a dopravy je najmä: -„ , Čiže poprosím,
ak je to tam, tak to by ste vy ako predkladateľ by si to mal tam zrušiť autoremedúrou
tiež, lebo máme vlastne potom dve komisie, kde náplň je - komisie dopravy a potom
je komisie toho plánovania a dopravy. Strana číslo 2 v materiáli, čo som ja dostal
vytlačený. Je tam chyba? Tak ešte tou autoremedúrou povedz, že to treba upraviť a
potom predseda návrhovej komisie dá hlasovať. Dobre? Dostaneš slovo. Počkaj ešte,
pán predkladateľ, už je po diskusii. Áno, áno.
p. Hrapko: Čiže... ospravedlňujem sa omylom tam je vlastne činnosť, náplňou komisie
územného plánovania životného prostredia. Doprava tam nemá byť. Čiže - tak isto.
p. Pekár, starosta MČ: Teraz pán predseda návrhovej komisie to, čo tu zaznelo najskôr
vytvoríme komisiu a potom ideme hlasovať, že? - nech sa páči.
p. Sloboda: Áno, samozrejme, najprv by sme mali vytvoriť.. V podstate, by sme mohli
vytvoriť všetky tie 3 najprv body a, b, c – že by sme mohli odhlasovať tzn., že vôbec
zriadenie, predložiť návrh činnosti a zvolenie konkrétnych členov komisie a následne
potom tajnou voľbou zvoliť predsedu. Ja len ináč pripomínam, čo sa týka predmetu
náplne komisie tak, čo sa týka toho názvu komisie územného plánovania, tak to čo
sme aj dostali ako poslanci resp. čo je zverejnené aj to čo napr. tu mám ako návrhová
komisia tak ten názov komisie územného plánovania životného prostredia ide bez
názvu doprava. Takže tým pádom ... takže tým pádom naozaj bez dopravy to má byť.
p. Pekár, starosta MČ: Ale ja by som navrhol zmenu poradia hlasovania. Najskôr zmeňme
názov komisie územného plánovania...
p. Sloboda: Takto: - zmeníme naraz všetky 3, raz dva tri dokonca štyri. 4 body tzn. a), b), c)
ja ich prečítam; a), b),c) a e) pričom v bode a) - Zriaďuje komisiu dopravy, v bode
b) - Schvaľuje predložený návrh činnosti komisie dopravy Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa prílohy k uzneseniu. V bode c) volí členov
komisie, pričom tam boli 2 zmeny autoremedúrou osvojené. Prvé je, že vypadol zo
znamu Igor Adamec a bol som tam doplnený ja, ako Vladimír Sloboda. Dvojka je
pán Marián Gajdoš, trojka Peter Hrapko, štvorka Pavol Jusko, päťka Jozef Matúšek,
šestka Martin Vojtašovič a sedmička pán doktor Vladimír Košinár. V bode e) zmenilo názov komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy na
komisiu územného plánovania životného prostredia a zmenilo jej činnosť podľa
prílohy k uzneseniu. Nasledujú tie prílohy uznesenia, v ktorom sa tiež zmenilo v
náplni komisie dopravy „zveľaďovanie mestskej časti“ na slová „podávať návrhy na
zveľaďovanie mestskej časti“. Tzn., že tieto 4 časti a),b), c) a e) keď odhlasujeme to
20

budeme mať časť uznesenia celkového splnené následne zvolíme tajnou voľbou
predsedu komisie a potom budeme hlasovať o uznesení ako celku.
p. Pekár, starosta MČ: Takže bolo to už prečítaný návrh uznesenia alebo len postup ako
budeme hlasovať?
p. Sloboda: Už som rovno aj čítal návrh uznesenia.
p. Pekár, starosta MČ: Takže pripravme sa na hlasovanie. Vieme, o čom budeme
hlasova?ť Sú otázky? Pán predseda návrhovej komisie ešte raz.
p. Sloboda: Takže ešte raz. Budeme teraz hlasovať o bodoch a), b), c), pričom tam budú 2
autoremedúrou opravy, a o bode e). Následne prebehne tajná voľba, ktorou doplníme
bod d) a s tým uzavrieme celkové hlasovanie o uznesení ako celku, spolu aj s tým
tajne zvoleným predsedom.
p. Pekár, starosta MČ: Takže pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za 17 poslancov, 5 boli proti, nikto sa nezdržal.
hlasovanie č. 9.
za: 17, proti: 5, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 565/XXXIII/2018
p. Pekár, starosta MČ: Takže schválili sme časti uznesenia a),b),c), e). Teraz, na úvod,
sme si zvolili volebnú komisiu. Ale, povedzte mi ešte mená volebnej komisie, lebo
mne sa zdá Vlado, že ty si aj vo volebnej komisii... ako. Nie si? Super. Dobre. Kto
ste... traja. Čiže ani jeden z vás nie je člen komisie? Tak poprosím, zvoľte si
spomedzi seba predsedu komisie, volebnej, prejdite tam na organizačné, my máme
pripravené hlasovacie lístky. Dohodnite sa, aký bude systém hlasovania; ja dám 10
minút prestávku a potom predseda vystúpi a bude viesť tajnú voľbu. Čiže 15:35 sa tu
zídeme, dobre?
Prestávka
p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni poslanci, poprosím, zaujmite svoje miesto. Predseda
volebnej komisie, pán poslanec Adamec vás oboznámi s postupom voľby a
postupom hlasovania. Poprosím mikrofón pre pána poslanca Adamca.
p. Adamec: ... Dámy a páni ideme hlasovať o predsedovi novovzniknutej dopravnej
komisie. Máme jediného kandidáta a ním je pán Ing. Peter Hrapko, ktorý so svojou
kandidatúrou súhlasí. Hlasovanie bude platné vtedy, keď v urne bude nadpolovičná
väčšina všetkých hlasov a pán poslanec bude zvolený vtedy, keď získa nadpolovičnú
väčšinu hlasov prítomných. Hlasujeme tak, že si preberieme proti podpisu hlasovací
lístok, ktorý zakrúžkovaním čísla pred menom označíme alebo neoznačíme a takto
označený lístok vhodíme do urny. To je, myslím, všetko. Nech sa páči, môžete si
vážené kolegyne, vážení kolegovia prísť prebrať hlasovacie lístky. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Takže vy, čo odhlasujete, poprosím vás potom tiež kľud alebo na
chodbu na kávu, kým zasa volebná komisia nespočíta hlasy a hlasovacie lístky a
potom vyhlásime výsledky volieb.
Tajná voľba
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p. Adamec: Vážené kolegyne, vážení kolegovia týmto hlasovanie skončilo a ideme zrátať
hlasy.
p. Pekár, starosta MČ: A tým pádom je ďalšia prestávka. 10 minút?.. 5. Do 15:50 ...podľa
tých to hodín ...hore. 5 minút prestávka.
p. Pekár, starosta MČ: Predseda volebnej komisie avizoval výsledky tajnej voľby. Dávam
mu slovo nech sa páči.
p. Adamec: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, máme odvolené, čiže dovoľte, aby sme
vyhlásili výsledky tohto tajného hlasovania. Počet rozdaných hlasovacích lístkov na
voľbu predsedu bolo 20, tzn. hlasovanie bolo platné, pretože si 20 ľudí, 20 poslancov
a poslankýň prevzalo hlasovacie lístky. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov na
voľbu predsedu bolo 19. Čiže 1 poslanec alebo poslankyňa nevhodil svoj lístok do
urny, 19 vhodili. Z toho - počet platných hlasovacích lístkov za voľbu predsedu Ing.
Petra Hrapka bolo 16, 3 vhodili prázdny lístok, tzn. svoje lístky zneplatnili. Čiže pán
poslanec Ing. Peter Hrapko sa vďaka 16 hlasom stal - alebo bol zvolený za predsedu
dopravnej komisie. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem a gratulujeme všetci. Poprosím teraz má slovo predseda
návrhovej komisie, aby ukončil tento bod.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Ja len poprosím, aby sme prijali najprv uznesenie o tajnej
voľbe tzn. že miestne zastupiteľstvo po vykonaní tajnej voľby berie na vedomie
výsledok tajnej voľby na predsedu komisie dopravy pán Ing. Peter Hrapko. A až
následne potom to bude doplnené do celkového uznesenia, ktoré si schválime. Takže
poprosím vás najprv dať hlasovať o zobratí na vedomie výsledok tajnej voľby.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vieme, o čom budeme hlasovať? Pripravme sa na
hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, 2 sa zdržali. Uznesenie k tejto
časti sme prijali. Nech sa páči, pán predseda.
hlasovanie č. 10.
za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 565/XXXIII/2018
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Teraz, keďže sme zobrali na vedomie výsledok tajnej voľby
tzn., že týmto automaticky bolo doplnené uznesenie v bode d), kde sa volilo pre
volebné obdobie 2014 - 2018 tajnou voľbou predsedu komisie Ing. Hrapko Peter.
Tzn. že budeme hlasovať o v bode d). A radšej radšej na 2× asi bod d) a potom
celkovo. Nech to máme isté.
p. Pekár, starosta MČ: Takže pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, 4 sa zdržali. Túto časť uznesenia
sme schválili. Nech sa páči, pán predseda.
hlasovanie č. 11.
za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 565/XXXIII/2018
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p. Sloboda: A teraz vás poprosím dať hlasovať o uznesení ako celku. Tzn. že miestne
zastupiteľstvo - po a) zriaďuje komisiu dopravu dopravy, .... ako celku pohromade.
p. Pekár, starosta MČ: Vynechali sme d) ... teraz sme d-čko a teraz ako celok.
p. Sloboda: A v podstate sme už to schválili všetky tie časti to je pravda, keď hlasujeme
extra tak dávame vždy ako celok.
p. Pekár, starosta MČ: Ale bolo by to schválené. Takže hlasujeme? Pripravme sa na
hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, 2 boli proti, 2 sa zdržali. Uznesenie k bodu 3 sme
schválili.
hlasovanie č. 12.
za: 17, proti: 2, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 565/XXXIII/2018
Bod č. 4
Odvolanie predsedu KPPRVSKSZ - grantovej komisie MZ
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 4 - Odvolanie predsedu komisie pre
posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry. sociálnej oblasti a
životného prostredia - grantovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Ružinov. Poprosím predkladateľa, aby uviedol materiál.
p. Jusko: Ďakujem pán starosta. V zmysle § 15 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať
komisiu ako svoje dočasné alebo dočasne poradné iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a ďalších zvolených
miestnych zastupiteľstvom. Zloženia a úlohy komisií určuje zastupiteľstvo. Na čele
komisie predsedá poslanec miestneho zastupiteľstva, ktorého tajným hlasovaním v
zmysle čl. 11 rokovacieho poriadku volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Návrh
uznesenia: -Miestne zastupiteľstvo odvoláva tajnou voľbou za predsedu komisie pre
posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a
životného prostredia grantovej komisie Ing. arch. Luciu Štasselovú.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu pani poslankyňa
Štasselová.
p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja by som chcela informovať zastupiteľstvo, že sa vzdávam
predsedníčky komisie, grantovej komisie, v Ružinove a pri tej príležitosti prosím,
pán starosta, keby ste mi dali 2× po 3 minúty. By som sa chcela veľmi pekne
poďakovať všetkým členom komisie s ktorými som spolupracovala a teda aj
zastupiteľstvu za to, že... že bez nejakých väčších kolízií schvaľovalo materiály,
ktoré sme spolu s členmi komisie predkladali. A teda menovite v 1. rade by chcela
poďakovať pánovi Gajdošovi, ktorý naozaj pripravil nové VZN-ko, kde sme
zafixovali 1 % na granty v Ružinove, čo je bezprecedentné v celej Bratislave.
A naozaj, aj vďaka predchodcom, ktorí pripravili grantový program a vďaka aj
tomuto jednému percentu ružinovský grantový program má povesť ako najlepšieho
grantového programu v Bratislave. Za to teda ďakujem pánovi Gajdošovi. A teraz by
som veľmi tak len rýchlo chcela poďakovať pani Barancovej, ktorá veľakrát ma
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zastúpila, lebo bola podpredsedníčka komisie a mala veľmi cenné pripomienky z
predchádzajúcich skúsenosti. Martinovi Patoprstému, ktorý sa - podľa mňa - našiel v
pomoci grantistom ktorí dostali podporu a všetci, ktorých sa pýtam, tak naňho
vlastne len majú len dobré ...dobré referencie a ďakujú že im pomáha. Petrovi
Turlíkovi, ktorý keď sme nemali pripojenie na internet, nemali sme tajomníčku a
nemali sme počítač, tak sám robil evidenciu a prerátaval a kontroloval, keď sme
rozdeľovali finančné prostriedky. Petre Palenčárovej, ktorá vzácne nás informovala o
lokálnych nejakých iniciatívach, ktoré sú v Ružinove; a pánovi Juskovi špeciálne,
pretože mal množstvo návrhov a veľakrát aj užitočných, ktoré vychádzali z jeho
predchádzajúcich skúsenosti z Ministerstva zahraničia a teda na nejakých
rokovaniach v rámci Európskej komisie, ako sám hovoril, a viaceré z nich sme
potom naozaj aj prijali ako uznesenie. Takže ďakujem vám kolegovia všetci za
podporu, za to, že to čo sme doteraz dokázali a ja sa teším, že snáď môžem ostať ako
členka grantovej komisie. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan.
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Ja by som chcel poznať dôvod, prečo
mám hlasovať za odvolanie, hoci beriem... hoci beriem na vedomie, že sa odvoláva,
teda že - akceptujem že sa vzdáva. Ale to, čo sa nazýva na strane 3 - dôvodová
správa, vedúca k odvolaniu ... alebo teda k odvolaniu tejto pani poslankyne nie je
dôvodovou správou. To je len mechanizmus, akým sa to uskutočňuje. Mrzí ma to, že
nevieme pomenovať dôvody, prečo mám hlasovať za jej odvolanie. Lebo ja činnosť
tejto komisie nepoznám. Ako poslanec by som chcel vedieť, čo bolo dôvodom jej
odvolania?
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Patoprstý.
p. Patoprstý: Ďakujem veľmi pekne. Tak, udalosti nabrali trošku rýchlejší spád; som trošku
aj prekvapený z toho celého. Ale každopádne chcem aj ja veľmi pekne poďakovať
Lucii. Vidím, že nikto není z grantovej komisie sa nehlási, tak dúfam, že hovorím, že
v mene celej grantovej komisie. Tie 3 roky boli na grantovej komisii hektické.
Veľakrát sme tam boli do noci, veľakrát sme sa aj nezhodli, veľakrát sme sa ale
potom vzápätí v konečnej fáze zhodli a myslím, že sme ťahali za jeden povraz ako
kolektív aj vďaka Lucii. A teda ďakujem jej v mene celej grantovej komisie za to, že
tú komisiu ťahala.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Štasselová.
p. Štasselová: Patrik, my sme sa dohodli s klubom po dohode teda s Martinom
Vojtašovičom, že vystupujem z klubu. Pravdepodobne - si to interpretujem, tak že
klub si nárokuje na ... na miesto vedúceho komisie.
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Sloboda.
p. Sloboda: Ďakujem. Mňa zaujala, priznám, táto poznámka. Teda, ja som sa pred chvíľou
pýtal pani Štasselovej, že prečo? - tak som pochopil, že asi prečo - pri tejto
poznámke, že vystúpila z klubu. Mňa by teda zaujímalo, že vlastne, kto sú členmi
potom teda klubu? Aby bolo jasné koho vlastne klub samotný zahŕňa? Lebo máme
na to aj rokovací poriadok aj spôsob vytvárania klubu. Takže aby sa tu náhodou...
My sme klub jasne rozpustili, ak sa nejaké zmeny medzi ...v rámci klubov dejú, tak
by malo zastupiteľstvo o tom vedieť, že teda koho ten klub zahŕňa. Ďakujem.
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p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Guldan.
p. Guldan: „Laik se diví, odborník žasne“ - sa hovorí. Z akého poslaneckého klubu ste
vystúpili, pani poslankyňa?
p. Pekár, starosta MČ: ...Nebude takto diskusia.
p. Guldan: To je v poriadku. Len... len ja som prekvapený z toho, že teda klub, o ktorom sa
hovorí – existuje - a to budú ...asi predpokladám, že budú ďalšie 4 do konca
volebného obdobia. No.... pán poslanec, ja klub nemám, pretože ja som tu od
začiatku ako nezávislý. To by si mal vedieť.
p. Pekár, starosta MČ: S riadnym diskusným príspevkom pán poslanec Vojtašovič.
p. Vojtašovič: Ďakujem za slovo. Ja chcem teda odpovedať pánovi kolegovi Slobodovi.
Máme bod Rôzne - vždycky sa tieto veci oznamujú v bode Rôzne. Pretože toto je iný
bod, ktorý sa toho netýka. Ja som to mal pripravené; včera sme spolu sedeli, teda.
Ale už, keď sme túto tému otvorili - takže aj oficiálne – teda- vždycky som to
oficiálne oznamoval aj písomne, tak ako treba, v zmysle rokovacieho poriadku; čiže
už ak je táto téma otvorená, takže už môžem teda aj zahlásiť, aby sme to 2× neriešili.
Čiže vážení kolegovia, dovoľujem si vám teda oznámiť, že zloženie poslaneckého
klubu Alternatíva pre Ružinov bude s účinnosťou od dnes pôsobiť v zložení: - čiže
prečítam to zloženie, tak ako to je v rokovacom poriadku dané: - Pán Mgr. Igor
Adamec, pani doktorka Mária Barancová, pán Mgr. Martin Ferák, pán Mgr. Martin
Lazík, Mgr. Petra Palenčárová, pani Ing. Anna Reinerová, Ing. Tatiana Tomáškova a
Martin Vojtašovič. Čiže všetko ostatné zostáva nezmenené. Oznámim to taktiež v
elektronickej forme starostovi, organizačnému oddeleniu a predsedom ostatných
poslaneckých klubov. Čiže ja som si to nechával na bod Rôzne, lebo nemyslím si, že
to patrilo do bodu tohto rokovania.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za oznámenie. Alternatíva pre Ružinov - máme to aj na
referáte... na organizačnom referáte takýto názov klubu? Ale ...Je. Dobre. Tak potom
aj písomne organizačnému. Dobre. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu.
Pán poslanec Jusko, nech sa páči. Ako predkladateľ, záverečné slovo.
p. Jusko: Pán starosta, ja sa len vyjadrím, lebo pán Guldan trošku ma to sklamalo, že nevie
o činnosti grantovej komisii, keď schvaľoval každý rok predložené návrhy grantov aj
s finančným krytím - to ma docela zaráža. Čo ma tiež prekvapuje, že ja som tu často
spomínal interpeloval minimálne 1×, že zápisnica nie je do 10 dní predložená z
rokovania komisie, čo je porušením rokovacieho poriadku. Samozrejme chcem aj
poďakovať aj ja pani Štasselovej. Ja si nemyslím, že komisia bola - ako taká- zlá. Aj
to zrušenie, si myslím, že sme si - ja to hovorím za seba, že sme si sadli. Tie veci,
ktoré sme chceli, sme povedali na komisii a sú uvedené v zápisnici a rešpektujem
určitú etiku. Ak vám stačia tieto 3 body, ktoré som povedal, tak to je moja odpoveď.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. To bolo záverečné slovo predkladateľa.
Poprosím predsedu návrhovej komisie - aj keď teda, ak sa pani poslankyňa vzdala,
tak tam treba upraviť uznesenie - berieme na vedomie vzdanie sa. Nech sa páči, pán
predseda, máš slovo.
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p. Sloboda: Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že pani Štasselová sa vzdala... vzdala pozície
predsedu komisie, preto ako návrhová komisia navrhujeme prijať uznesenie: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa pani Ing. Štasselovej funkcie
predsedníčky Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu,
kultúry, sociálnej oblasti, životného prostredia - grantovej komisie.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú, pripravme
sa na hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k
bodu číslo 3 sme schválili.
hlasovanie č. 13.
za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 566/XXXIII/2018
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo ... pardon - Uznesenie k bodu číslo 4 sme
schválili.
Bod č. 5
Voľba predsedu komisie....
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 5 - Voľba predsedu Komisie pre
posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania športu, kultúry, sociálnej oblasti a
životného prostredia - grantovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Ružinov. Poprosím predkladateľa, aby uviedol materiál.
p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Nebudem čítať dôvodovú správu, pretože je zhodná s
dôvodovou správou na odvolanie. Prečítam teda návrh uznesenia: - Miestne
zastupiteľstvo zvolilo tajnou voľbou za predsedu komisie pre posudzovanie
projektov na rozvoj vzdelávania, šport, kultúry, sociálnej oblasti, životného
prostredia - grantovej komisie - a týmto končím.
p. Pekár, starosta MČ: No dobre. Faktickou pán zástupca Gajdoš.
p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil navrhnúť, aby
sme to neriešili tuná na zastupiteľstve, ale aby sme to riešili v rámci komisie a na
najbližšom zastupiteľstve, ako komisia, že by sme navrhli nejaké meno. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Vojtašovič.
p. Vojtašovič: Ja by som chcel navrhnúť naozaj len krátku prestávku, aby nedošlo k
nejakým zmätkom pri tomto bode. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Podľa rokovacieho poriadku ... 5 alebo 10 minút? Koľko si dáme?
16:15. Dobre? Vyhlasujem prestávku 5 minút.
Prestávka
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Adamec pripravený na diskusiu... Podľa rokovacieho
poriadku stráca poradie. Môžeme pokračovať? Dámy, páni poslanci, pokračujeme v
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diskusii. Pán poslanec Adamec tu nie je... pán poslanec tu nie je, čiže stráca možnosť
vystúpiť v diskusii. Ďalší v diskusii pán ... pán poslanec Sloboda, nech sa páči.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Keďže už sme sa dostali do bodu Voľba predsedu komisie,
vzhľadom na to, že teda nevidím dôvod, aby sme pri odvolávaní... odvolávaní
predsedu komisie riešili to, že kto je v akom klube, navrhujem teda za predsedníčku
- do tajnej voľby - za predsedníčku komisie na posudzovanie projektov pani Ing.
Štasselovú. Dúfam, že bude súhlasiť so svojou so svoju nomináciou. Ďakujem
pekne.
p. Pekár, starosta MČ: Čiže... áno, pán poslanec Jusko, nech sa páči.
p. Jusko: Vážený pán starosta, dámy a páni. Ja navrhujem pani Ing. Máriu Barancovú. A
vedú ma k tomu minimálne 3 dôvody. Pretože keď sa vzdala -týmto zastupiteľstvom
pani Štasselová predsedníctva, je podpredsedníčka pani inžinierka Barancová, čiže
logicky je podpredsedníčkou a podpredsedníčkou, ktorú poznáme, vieme, že jej
skúsené rady - a to je ten bod 2 - prečo pani Ing. Barancová, že v predchádzajúcom
volebnom období robila predsedkyňu tejto komisie. A veľa z jej, z tých pozitívnych
vecí zostalo buď vo VZN-ku, ale vlastne tá jej vlastná osobná skúsenosť tých
pozitívnych a dobrých skúseností sa môže premietnuť práve do toho predsedníctva.
A 3. vec, ktorá ma k tomu vedie - a to je aj odpoveď pánovi poslancovi Gajdošovi neoficiálne som sa... sme hovorili ...teda som hovoril so štyrmi poslancami, 7
poslancov je v našej komisii a 4 súhlasili práve s touto voľbou. Čiže si myslím, že
tento dôvod váš, na zvolanie komisie, pominul. Pretože ak väčšina povie už tu a
dohodne sa, že áno, tak to sú 3 dôvody. A prajem jej a myslím si, že ona, pani
inžinierka Barancová, je ten pravý človek byť predsedom komisie. Pretože ja si - a to
som chcel vlastne aj povedať, ona je človek, ktorý je zo školstva. Vie, vlastne na
komisii to vidno, že je tým... tým faktorom - ja to poviem, keď je niečo za -áno a nietak ona je tým ten faktor alebo ten človek, ktorý vie nájsť kompromis. A to je asi u
toho predsedu veľmi dôležité, aby spájal názory a vedel hľadať kompromisy. A
myslím si, že je aj manažérkou. Vie zorganizovať, vie zvolať ľudí a vie rokovať s
ľuďmi a to sú asi také atribúty vnútorné, ktoré jej predurčujú k tomu aby bola
predsedkyňou. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Prijíma pani poslankyňa návrh? Poprosím mikrofón pani
poslankyni Barancovej.
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Prijímam túto nomináciu s tým, že dúfam, že budeme
spoločne v súčinnosti tak, ako v predchádzajúcom volebnom období i napriek
širokému politickému spektru spolupracovať. Pretože práve táto komisia je vo
vzťahu k občanom a myslím si, že tí občania sú našimi prvoradými. Takže ďakujem
pekne.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan.
p. Guldan: Ďakujem za slovo, pán starosta. Dovolím si predložiť návrh na predsedu
komisie pre posudzovanie projektov. A podľa môjho presvedčenia a skúsenosti by
som navrhoval pána poslanca Lazíka, pretože ho považujem za spôsobilého, veľmi
taktného a myslím si, že aj jeho vystúpenia, ktoré som mal možnosť sledovať
nedávno v televízii boli naprosto korektné; a je pre Ružinov, myslím si, že prínosom.
Preto by som si dovolil navrhnúť. Ja som o tom nehovoril s pánom Lazíkom. Ja takto
spontánne si dovoľujem navrhnúť tohto pána poslanca za predsedu tejto komisie.
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p. Pekár, starosta MČ: Najskôr dám prednosť pánovi poslancovi Lazíkovi, keďže, musí sa
vyjadriť k návrhu a potom pán poslanec Jusko faktickou. Nech sa páči pán poslanec
Lazík.
p. Lazík: Ďakujem pekne. Som rád, že som presvedčil pána Guldana, mám prvý úspech, ale
bohužiaľ ja nemôžem prijať túto nomináciu, aj keď si ju veľmi vážim a som rád, že
takéto niečo padlo, ale keďže nie som členom a ani nemám takúto ambíciu tak
nemôžem prijať túto nomináciu. Ale veľmi pekne za ňu ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Jusko na pána Guldana.
p. Jusko: Ďakujem. Len to isté som chcel povedať, že pán poslanec Lazík nie je členom
grantovej komisie. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Tomáškova.
p. Tomášková: Ďakujem. Ja som rada za ten návrh on je trošku logický, lebo takýto postup
sme zvolili aj v minulosti, že keď je raz komisiou zvolený podpredseda,
predpokladám, že ten podpredseda má dôveru tých existujúcich členov komisie.
Buďme si vedomí toho, že táto komisia je už v tomto volebnom období rozbehnutá;
bolo by to veľmi logické a prikláňam sa naozaj k pani Barancovej preto, lebo som 4
roky v tejto komisii pracovala minulé volebné obdobie, bola jej predsedníčkou. Tie
skúsenosti sú nezaplatiteľné. Tá komisia je veľmi ťažká, tá zodpovednosť je
obrovská. Viem o čom hovorím. Tak, ako povedal pán Jusko, tam treba hľadať
kompromisné riešenia. V prvom rade tam treba hľadať riešenie v prospech
Ružinovčanov. Tam treba potlačiť akékoľvek osobné záujmy. Sme ľudia, vieme, že
sa im mnoho krát nevieme vyhnúť; a druhá vec je tá administratíva okolo tejto
komisie - nie je jednoduchá. To si treba uvedomiť. To je pomerne aj náročný proces.
Ja som 4 roky v tej komisii naozaj pracovala aj s kolegom Hrapkom a musím
povedať, že pani Barancová, okrem naozaj tej schopnosti rozumieť problematike
bola - je spoluautorka VZN-ka. To VZN-ko, to čo spomínala tuná pani Štasselová je
unikátne. Ono je unikátne od roku, kedy sme ho prijali pred ...v tom 1. volebnom
období - v Bratislave. Ono si myslím si, že ho -treba vylepšovať- a ho nebolo ani v
tomto volebnom období nejak radikálne meniť. Si myslím, že ten začiatok bol veľmi
daný pred tými siedmimi rokmi, keď sme také VZN o poskytovaní grantov prijali. A
tá administratíva je naozaj náročná. Ja si nepamätám za jedno štvorročné obdobie, že
by sme nemali komisiu a že by do týždňa nebola zápisnica. Ja sa naozaj veľmi
prikláňal k tomu, že ak má do konca volebného obdobia niekto zvládnuť naozaj
rozbehnutý grantový systém, ktorý beží, čaká na schválenie poslednej grantovej
výzve, kolegovia, ja by som moc neexperimentovala. K zodpovednosti k tomu, čo
nás čaká. Chceme ľuďom, Ružinovčanom, poskytnúť aj na tento rok 2018, možnosť
uchádzať sa o grantovú schému a chceme ju dobre zadministrovať. To je náš
prvoradý cieľ. Všetko ostatné by malo ísť bokom. Ja si myslím, že logicky je, že
meno pani doktorky Barancovej je tým najlepším riešením. Ja budem hlasovať za ňu.
A poprosím vás, aj keď je to tajná voľba, ja si myslím, že mi nič nebráni tomu, aby
som ju takým verejným spôsobom podporila. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko.
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p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja sa len chcem opraviť. Pani doktorka Barancová je
vysokoškolská ... skončila vysokoškolské štúdium v odbore pedagogiky; čiže je
doktorka, nie ako inžinierka. Ospravedlňujem sa za tento omyl.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu, poprosím
volebnú komisiu a pána predsedu, aby tak isto predstúpil povedal systém hlasovania
a potom postupoval viedol voľby.
p. Adamec: Vážené dámy vážení páni takže pristupujeme k 2. voľbe. Je veľmi podobná,
akurát v tom, že teraz sú 2 návrhy. Tzn. krúžkujete jedno meno, ktoré si vyberiete
alebo nekrúžkujete. Samozrejme, pokiaľ by ste zakrúžkovali 2 mená, je lístok
zneplatnený - áno. Takže krúžkujeme číslo pred jedným menom, ktoré si vyberiete.
Zase platí, že musí byť nadpolovičná väčšina, ako, prijatých lístkov. Musí byť
nadpolovičná väčšina z celkového počtu poslancov, čiže 25. A platná voľba je vtedy
keď je nadpolovičná väčšina z vhodených alebo teda z prítomných poslancov.
Ďakujem veľmi pekne, môžeme prikročiť k voľbe.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem.
p. Adamec: Ospravedlňujem sa... ospravedlňujem sa, keďže sú dvaja - môžem poprosiť? keďže sú dvaja, tak zvolený je ten, ktorý má viac. Ja som sa pomýlil....Hej? ... Nie?
A keď majú obaja -... a to nemôžu.
p. Pekár, starosta MČ: Hlási sa pán predseda návrhovej komisie, nech sa páči.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Aby som dovysvetlil, lebo to tu zaznelo trochu... tak prečítam,
tak jak je v rokovacom poriadku. Hlasovanie je platné, ak sa ho zúčastnila
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Tzn. že musí byť 13 vôbec vhodených
lístkov resp. zobratých lístkov tak, aby sme boli presnejší. Kandidát je zvolený ak
získal nadpolovičný počet hlasov prítomných poslancov. Takže takým spôsobom.
Tzn., že ten kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu... keďže nás je tu myslím 21
tzn. že musí mať 12 hlasov... musí nie .. 12 ak získal nadpolovičný počet hlasov
prítomných poslancov. Takže nás je 21, takže ten kto by sa stal predsedom komisie
musí získať 12 a teraz za tým prečítam. „ Ak ani jeden z viacerých kandidátov
nezískal počet hlasov potrebných na zvolenie, do 2. kola postupujú dvaja kandidáti s
najvyšším počtom hlasov. Ak ani v 2. kole nebol nikto zvolený, zopakujú sa voľby s
novými kandidátmi. Tzn. keďže sú dvaja, tak by sme išli donekonečna. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán predseda volebnej komisie. Ty by si mal riadiť
voľby. Hlásia sa hlásia sa poslanci. Lebo to už je ...to už sú voľby.
p. Adamec: Áno. Takže nech sa páči. Mikrofón pre pána Lazíka poprosím.
p. Lazík: Ďakujem, už to je zapnuté. Ja by som len vyslovil možno taký matematický
dohad, že keď nás je 21 tak možnože stačí 11 tých hlasov, nadpolovičnú väčšinu, ale
to ešte nie som si úplne istý. Ďakujem.
p. Adamec: Myslím, že to je dobrý odhad. Takže ideme pripravovať hlasovacie lístky a
pomaly vydávať, až budú vytlačené.
p. Adamec: Vážené kolegyne, milí kolegovia, nech sa páči, môžete si prísť prebrať
hlasovacie lístky, sú pripravené.
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p. Adamec: Vážené kolegyne vážení kolegovia ukončujeme hlasovanie, ideme otvárať
urnu.
p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni voľby prebehli poprosím predsedu volebnej komisie,
aby vyhlásili výsledky volieb.
p. Adamec: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prvom rade len vysvetlím, prečo boli
mená zoradené tak, ako boli. Najprv boli podľa návrhu, tzn. skorší návrh bol pani
Štasselová, neskorší pani Barancová. Potom nás dámy z organizačného upozornili na
to, že to musí byť podľa abecedy, tak sa vytlačili nové lístky a jednoducho zákon
alebo poriadok ukladá, že to muselo byť podľa abecedy. Takže naozaj nešlo o žiadne
zvýhodnenie. Počet rozdaných hlasovacích lístkov na voľbu predsedu - 20. Tzn.
hlasovanie bolo platné. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov na voľbu predsedu 20. Počet platných hlasovacích lístkov na voľbu predsedu - 19. Počet neplatných
hlasovacích lístkov na voľbu predsedu - 1, nebolo nič zakrúžkované na tom jednom.
Inžinierka, pani Ing. Lucia Štasselová získala 4 hlasy, pani doktorka Mária
Barancová získala 15 hlasov, tým pádom je platne zvolená za predsedkyňu grantovej
komisie.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne volebnej komisií a predsedovi volebnej
komisie, gratulujem zvolenej pani predsedníčke... predsedníčke a dávam jej slovo.
Hlási sa faktickou, nech sa páči.
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Skutočne ďakujem za prejavenú dôveru. Budem sa
naďalej snažiť rozvíjať ten kooperujúci vzájomný... vzájomnú komunikáciu. Taktiež
naďalej budem hľadať tie kompromisné riešenia. A čo je veľmi dôležité, že budem
sa snažiť podporovať tie projekty, ktoré budú prospešné pre Ružinov a pre ich
obyvateľov. Ďakujem pekne.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol
návrh uznesenia k tomuto bodu.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Čo sa týka tajnej voľby, tak návrh uznesenia znie: Miestne
zastupiteľstvo, po vykonaní tajnej voľby, berie na vedomie výsledok tajnej voľby
predsedu ... Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu,
kultúry, sociálnej oblasti, životného prostredia - grantovej komisie Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorou sa stala pani doktorka Mária
Barancová. Dajte o tomto prosím hlasovať.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú, pripravme
sa na hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k
bodu číslo 5 sme schválili.
hlasovanie č. 14.
za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 567/XXXIII/2018
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči ešte raz pán predseda. Všetko sme...?
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p. Sloboda: Ďakujem. No, nie som si istý, lebo toto bolo o tajnej voľbe. A máme tu
nachystané aj návrh uznesenia v tom materiáli samotné, že teda že sme zvolili pani
doktorku Barancovú ako predsedníčku. Nie som si istý, či to vôbec treba, keďže už
sme to raz zobrali na vedomie.
p. Pekár, starosta MČ: Netreba.
p. Sloboda: Tak keď netreba tak...
p. Pekár, starosta MČ: Čiže ďakujem pekne končíme bod 5.
Bod č.6
Doplnenie plánu práce miestneho kontrolóra na I. polrok 2018
p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 6 - Doplnenie plánu práce miestneho
kontrolóra na I. polrok 2018. Poprosím predkladateľa, aby uviedol materiál. Pán
poslanec Sloboda.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Navrhujem uznesenie, čo sa týka doplnenia kontroly, aj keď,
ospravedlňujem sa, ten názov je mätúci; je to síce v roku 2018, ale vlastne je to
doplnenie ešte plánu práce za 2. polrok 2017. Keďže pán kontrolór aktuálne končí
kontrolu v spoločnosti Cultus Ružinov, navrhujem ešte doplnenie resp. spresnenie
predmetu kontroly formou uznesenia. Ja vám to prečítam. Miestne zastupiteľstvo
žiada Ing. Günthera Furina, miestneho kontrolóra, v rámci prebiehajúcej Kontroly
efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov v spoločnosti Cultus
Ružinov a.s. o doplnenie kontroly o : - kontrolu predmetu nájmu (zoznam
prenajatých priestorov), fakturácie nájmu a spotreby energií za nebytové priestory
pre spoločnosť Gastro LS, s.r.o. v rokoch 2015-2017. A druhá odrážka - Kontrolu
prenájmu priestorov v Kultúrnom dome Trávniky, podľa jednotlivých priestorov, za
rok 2015 až 2017, t.j. v ktorých obdobiach boli respektíve neboli prenajaté konkrétne
jednotlivé priestory ako aj fakturované sumy za nájom a spotrebu energie respektíve
iné služby. Toľko môj návrh uznesenia. Dôvod - Myslím si, že každý ste dostali ten
nešťastný list do schránky: O obsahu si môžeme myslieť svoje, lebo teda nebol
napísaný zrovna šťastnou formou, ale niektoré veci treba naozaj zobrať „v potaz“. To
znamená, že ma zaujímajú preto: - časť - je vec, ktorá sa týka priamo p. kontrolóra.
Druhú časť ja potom ešte i v rámci interpelácií samozrejme posuniem smerom na
Cultus Ružinov, nech sa k tomu vyjadrí. Ale toto by som bol rád, keby ešte stihol
pán kontrolór počas kontroly skontrolovať, aby to tam bolo zahrnuté. Tak vás
poprosím o podporu. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Guldan,
nech sa páči.
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. V súvislosti s doplnením plánu práce
nášho pána miestneho kontrolóra si dovoľujem predložiť návrh na doplnenie v
takomto rozsahu. Predmetom kontroly by mal byť: za a) preverenie dodržiavania
zákona 301/2005 trestného poriadku; -b) preverenie dodržiavania zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii, za c) preverenie dodržiavania zákona 513 z roku
1991 Obchodného zákonníka za obdobie roku 2010 až 2014. Subjektom kontroly má
byť - chcem, aby bol - Ružinovský podnik Verejnoprospešných služieb a.s. Termín
kontroly: apríl 2018. Predloženie správy o kontrole: na miestne zastupiteľstvo: v
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máji roku 2018. Ďalej chcem poprosiť - ďalším predmetom, doplnenie teda plánu
činnosti nášho pána miestneho kontrolóra - malo by to byť: - dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti
a účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami; - kontrola
dostupnosti, správnosti a úplnosti zverejňovaných informácií za obdobie rokov 2010
až 2017. Subjektom kontroly bude: TVR a RE, s.r.o. Termín výkonu kontroly:
marec 2018. Predloženie správy o kontrole na miestne zastupiteľstvo: jún 2018.
Ďakujem za pozornosť. Doložím návrhovej komisii.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Štasselová.
p. Štasselová: Ďakujem pekne. Neviem, či pán kontrolór bude reagovať, tak ja by som ešte
pripojila naňho otázku. Keďže viem, že prebieha kontrola teraz ešte v Cultuse, že či
tieto dva body, ktoré sú teda vytiahnuté na základe anonymu, ktorý sme všetci
dostali do schránok, či je to zahrnuté v tej prebiehajúcej kontrole? Myslím, že to je
už druhá za sebou. A to je prvá vec, čo som sa chcela opýtať. A druhá vec, že ja by
som asi ... ja ani neviem .... Ja musím povedať, že nebudem hlasovať, za tento návrh,
ale nie kvôli jeho vecnému obsahu, ale kvôli tomu, že vlastne je to zdroj, ktorý sme
dostali z anonymu. Viem, že ten anonym už bol predložený polícii. Polícia sa tým
bude zaoberať, takže myslím si, že je to predčasné. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktická. Pán poslanec Drozd na pani poslankyňu
Štasselovú.
p. Drozd: Ďakujem. Ja ešte teda v súvislosti s týmto naozaj by som chcel osloviť pána
kontrolóra, že či vôbec tieto kontroly bude vedieť reálne fyzicky stíhať v tomto
časovom horizonte? Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pán kontrolór.
p. Furin, miestny kontrolór: Ďakujem. V tejto chvíli, respektíve dneska sme v podstate
ukončili kontrolu v Ružinove, vlastne v Cultuse. Na základe tohto podnetu teda
budeme pokračovať a tieto konkrétne otázky, ktoré tu sú položené ... respektíve nie
sú predmetom tej kontroly doteraz, takže budeme to musieť zahrnúť. Ale to je otázka
- nie je taká náročná, hej? - toto je nie také dlhé. Čo sa týka podnetu od pána
Guldana, tak to je niečo, čo si ani neviem predstaviť, že by sa dalo stihnúť v reálnom
čase ako do konca volebného obdobia, hej, lebo šak už nejaké úlohy v pláne práce
mám. A obdobie 2010 až 2017 sa obávam, že také veci už ani sa nedajú
skontrolovať. A okrem toho, ako doplnenie do tohoto, to je - úplne nové kontroly sú
to – hej? No samozrejme, ak to odhlasujete, tak mi nič iné nezostane, ale samozrejme
kapacitné možnosti sú nejaké iba, hej, no ...iba...
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím... Pán poslanec
Sloboda, nech sa páči.
p. Sloboda: Pardon, zle som sa prihlásil.
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou, či riadnou?
p. Sloboda: Prosím?
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou, či riadnou?
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p. Sloboda: Riadnou, som sa preklikol. Ale v podstate som len chcel navrhnúť Patrikovi
Guldanovi, či by si neosvojil autoremedúrou opravu svojho doplnku v tom bode 2.
Predmet kontroly - to bola VPS-ka - vlastne termín výkonu atď. všetko by ostalo,
akurát to obdobie rokov by sme nedali, že 2010 až 2014, ja sa ospravedlňujem p.
kontrolór, ale dali by sme to za obdobie rokov 2006 až 2014. Lebo - to je to správne
obdobie, ktoré by sme mali kontrolovať. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktická, p. poslanec Guldan. Potom pán poslanec
Vojtašovič. Nech sa páči.
p. Guldan: Nie je bezdôvodné, prečo som uviedol tie roky, ktoré sú tam. Ja by som skôr
navrhol - a pretože som presne počúval, čo hovorí pán kontrolór, by som navrhoval,
aby sa v obidvoch prípadoch predĺžili tie termíny, ktoré sú tam navrhnuté a aby pán
kontrolór si sám navrhol termín, dokedy by to bol schopný zvládnuť. Tam ide
predovšetkým o to, v prípade TVR a RE, som toho názoru, že nie všetky zmluvy,
dohody sú, keďže používajú prostriedky verejné, sú zverejňované tak, ako by sa
mali. To by som chcel ako podčiarknuť, ako dôležitý bod kontroly. To je jedna vec.
p. Pekár, starosta MČ: Čas.
p. Guldan: Ďakujem.
p. Pekár: Faktickou, p. poslanec Vojtašovič.
p. Vojtašovič: Ja mám jednu otázku na pani prednostku, alebo na pána kontrolóra. Ako dlho
je spoločnosť povinná uchovávať účtovné doklady, keď navrhujú ísť až do roku
2006? Že či vlastne nie je to zbytočné - vôbec? Toto je... toto by sme si mali najprv
zodpovedať, aby pán kontrolór tam príde na kontrolu a nič tam nebude, takže...
p. Pekár, starosta MČ : Pán kontrolór.
p. Furin, miestny kontrolór: Účtovné doklady 10 rokov. Ale ak som... si dobre pamätám
text, ktorý pán poslanec predniesol, chcel - ako sú zverejňované zmluvy. A obávam
sa, že vo všetkých spoločnostiach sa medzitým dva- tri krát zmenil... internet a ich
stránky a tie veci. Obávam sa, že –ako- nie sú zachované.
p. Pekár, starosta MČ : ..aj zákon sa menil ...
p. Furin, miestny kontrolór: Ale prekontrolovať to môžeme, samozrejme.
p. Pekár, starosta MČ : Poprosím vás, to nediskutujeme takto. Pani poslankyňa
Tomášková.
p. Tomášková: Ďakujem. No, kontrolóra má miestne zastupiteľstvo na to, aby naozaj mu
dalo úlohy a čo považuje za dôležité, zhodneme sa, že tým, že my nie sme odborníci
a nemáme ani na to možnosti, aby proste prekontroloval veci, aby sme vedeli, že
mestská časť a jej organizácie fungujú správne. Ja vnímam kontrolu hlavne preto, že
naozaj pri množstve prác sa stane, že sa niečo aj opomenie a urobí nie dobre; a
kontrola je naozaj od toho, aby v kontrolovanej veci sa urobila náprava. Len tuná má
byť naozaj cieľom, aby sa, keď sa niečo kontroluje, sa urobila tá náprava. A to si
vyžaduje dobrú kontrolu. Ja by som sa uchádzala o jednu vec naozaj, pán kontrolór
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už nejaký návrh na 1. polrok predložil, aby - ja neviem, šak odsúhlasme, aby sa to,
aby sa aspoň stanovili priority, že čo chceme vedieť ako prvé. Ja sa obávam jedného,
že my „zaúkolujeme“ teraz, prijmeme úlohy, a výsledok bude čo? ... Cieľ má byť
dobrá kontrola, aj výsledkom majú byť opatrenia, ktoré proste dajú veci do poriadku,
ak sú nejaké také pochybenia. A tá kontrola, dobrá kontrola, si vyžaduje čas. Naozaj,
ja sa obávam, pri takomto rozsahu a - ešte nejakom termíne, on si teraz povie,
dokedy je schopný. No tak, ale buďme... Dávajme si reálne ciele a určime si priority.
Tak potom, buď prekopme to, čo sme mu dali na 1. polrok, hej? - a to zoberme.
Takže... neviem, zdá sa mi to také... Môžeme tu predniesť hocičo, čo si chceme,
každý narazí z nás pri svojej činnosti, že čo ho trápi a chcel by skontrolovať. Ale to
by malo mať naozaj nejakú hlavu a pätu. Tak buď sa poraďte aj s pánom
kontrolórom, tí, čo takéto veci predkladáte, alebo aj medzi nami, navzájom. Lebo
takto jeden príde s jedným nápadom, druhý s druhým nápadom, tretí... To by malo
byť naozaj s nejakým cieľom, že čo vôbec chceme. Ja som veľmi zaskočená, že
akože teraz ... jak vôbec... Naozaj pravda, že my môžeme „zaúkolovať“ pána
kontrolóra, on je tu naozaj pre miestne zastupiteľstvo, aby tú kontrolu vykonával.
Ale naozaj, aby to bolo zmysluplné. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Pán kontrolór a potom pán poslanec Drozd. Nech sa páči.
p. Furin, miestny kontrolór: Začnem trošku od lesa. V 2. čítaní je v parlamente návrh novela zákona o obecnom zriadení, kde mimo iného je ... jedna zo zmien je
i v oblasti práce kontrolóra. A podľa tohto nového znenia mi okrem vás môže dávať
úlohy aj starosta. Už vy sa neviete dohodnúť, čo skôr mám robiť. Potom ešte aj keď
starosta, tak už naozaj z toho bude trošku problém. Od pondelka, od prvého mám
začať kontrolu uznesení, ktorú ste ešte nedávno brali ako prioritu, lebo sme niečo
prehodili. Dobre. Môžeme paralelne túto dokončiť, to ... to kapacitne sa dá s tým –
hej? Ale už toto... ani nie celkom si, či som dobre počúval, čo Patrik hovoril, ten
zákon o zverejňovaní v roku 2006 určite neplatil. Hej? Takže to sú také trošku
zmätočné veci. No, ale dobre, veď uvidíme, čo odhlasujete. Budem robiť, čo budem
vedieť.
p. Pekár, starosta MČ : Faktická, pán poslanec Guldan.
p. Guldan: Na pripomienku predsedu návrhovej komisie - opravujem tú prvú časť. A
opravil som aj v tej 2. časti, ten letopočet od 2015.
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Drozd.
p. Drozd: Ďakujem pekne. Samozrejme, ja chápem Patrika Guldana, prečo dáva tieto
návrhy. Samozrejme, vieme, čo sedia vo VPS-ke, čo sedia v Ružinovskom
športovom klube - a teraz tu máme - aj keď anonym, ale je to podnet na kontrolu,
výraznú kontrolu v Cultuse. Ale zas na druhej strane, keď chceme znefunkčniť
kontrolóra, tak ho zahltíme rôznymi návrhmi, čo má kontrolovať a potom vlastne ten
výsledok bude taký, že kontrolór bude znefunkčnený a nebude vedieť, čo má vlastne
robiť. Čiže ja to čítam aj z tejto stránky – druhej. A keď máme mať nejaké reálne
výstupy, tak naozaj by sme to mali nejak časovať k septembru. Ale - dôležité veci.
A nie ho zahltiť enormnými návrhmi, že potom vlastne nebudeme mať nič.
Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Faktickou, pani poslankyňa Štasselová.
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p. Štasselová: No práve. V Cultuse prebieha už 2. kontrola za sebou. Na základe anonymu
my dávame alebo dopĺňame ďalšiu kontrolu v Cultuse. Akože - ja nevidím tú logiku.
Tá kontrola tam prebieha, raz prebehla, pokračuje ďalej, 2. kontrola tam je. A na
základe anonymu - ešte teraz my sa ... Predstavte si, že niekto zverejní na vás
anonym, hups! Neviete či pravdivý, či nepravdivý. Dajme tomu, že bude nepravdivý
a začnú vás kontrolovať. Začne sa... Budeme si vzájomne ... si budeme na seba
vypisovať anonymy a budeme žiadať pána kontrolóra, aby to skontroloval. Veď ten
anonym je na polícii, teraz.
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Faktickou, ale na koho? Ty si mal riadnu, že? Tak nech
sa páči.
p. Drozd: Ďakujem. Naozaj, ja by som na toto zareagoval tak, že v Cultuse prebehla
kontrola a my sme prijali uznesením nejaký výstup. Bol tu návrh na základe tej
kontroly na odvolanie pani riaditeľky Kozákovej; a pán starosta to nerešpektoval.
A teraz tu máme ďalšie podanie – no tak potom sa ako k tomu máme postaviť?
Takže no... ale potom môžeme skončiť tak, ako v Ružinovskom športovom klube, že
bol navrhnutý na pozíciu riaditeľa zastupiteľstvom vybraným spôsobom XY človek,
ale pán starosta Pekár to nerešpektoval, nechal tam pani Felcanovú. A skončilo to
tak, jak skončilo. - 350 000 v hotovosti v kase. Preč. Takže tieto veci sú relevantné.
Buď sa teda pán starosta postaví za pani Kozákovú a bude jej ďalej veriť. A teda tú
zodpovednosť potom prenesie aj na seba. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Pani poslankyňa Štasselová. Ale... nemôže reagovať faktickou na
pána poslanca Drozda podľa rokovacieho poriadku. Pán poslanec Sloboda, nech sa
páči.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Priznám, práve preto som využil to, že ešte nie skončená tá
kontrola, aby sme to tam doplnili, v podstate len do ...čiastočne, do predmetu
kontroly. Lebo drvivá väčšina z toho, čo ste čítali v tom liste , aj tak bola predmetom
..., aj tak bola predmetom kontroly. Takže o to jednoduchšie bude čítať ten výstup od
pána kontrolóra. Toto je len naozaj doplnok toho, čo predmetom kontroly nebolo. A
keď tu síce zaznelo, že - čo pani Kozáková, keď si prečítate to, čo som tam navrhol,
to nie je... a aj to, čo bolo v tom liste, minimálne ten druhý bod, to sa netýkalo pani
Kozákovej. Hej? Takže.. to je skôr o inej osobe, ktorá bola súčasťou Cultusu. Takže,
ale aby neprišlo k omylu toho, že niekto tu rieši niečo voči pani Kozákovej.
Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan.
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Materiál, ktorý sme dostali do schránok
v obálke, je anonym určený redakcii denníka Nový čas. Nie je to podpísané. Ja
osobne - a odporúčam to aj kolegom, ktorí ... poslancom, všetkým, aby sme sa my
sami od tohto z princípu dištancovali. Tým ale nehovorím, že to, čo má byť
predmetom vyšetrovania príslušnými orgánmi, aby sa to neudialo. Ale to ... tu sú
veci, ktoré nie sú pravdivé a ak je pravdou to, čo som sa dopočul, že niekto z
poslancov zverejnil na svojej facebookovej stránke tento text, tak to je teda
„prepytujem“ veľká hanba. S týmto materiálom ja sa ani nebudem zaoberať, napriek
tomu, že som si ho prečítal. A chcem podčiarknuť to, že nemám dôvod, osobný
dôvod, hájiť záujem pani riaditeľky. Ale hájim v tejto veci princíp, o ktorom asi
viete, ako ho nazvať. No, je to „snůška“ nekorektných informácii opísaná čiastočne z
výsledkov kontroly nášho pána kontrolóra a ...výpovedí. Niekto s tým si dal naozaj
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robotu. Citoval poslancov v televíznych vystúpeniach. Ale, ak niekto napíše, že
zamestnáva „prepytujem“ človeka inak orientovaného, ako bežne chlapi sú
orientovaní, to je teda veľká hanba. Už len z tohto dôvodu ja sa s týmto materiálom
nebudem zapodievať. Je to hnus!
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Faktickou, pán poslanec Sloboda.
p. Sloboda: Ďakujem. Zverejnil som to ja. A čo sa týka toho obsahu, plne s tebou sa
stotožňujem. Že spôsob, akým to bolo napísané a veci, ktoré sú tam popísané tak
naozaj, že myslím si, že tam nepatria. A napriek tomu presne treba z toho si vybrať
tie objektívne veci, ktoré sa týkajú činnosti Cultusu a zaoberať sa tými. A preto som
aj ten anonym odtiaľ stiahol. A nechal som tam iba presne tie konkrétne body, ktoré
sa týkajú činnosti Cultusu. Predpokladám, že drvivá väčšina z toho aj tak vypadne
z kontroly. To znamená, že bude jasne popísané, či to bolo v poriadku alebo nie. A
nad tými nezmyslami, čo tam boli ďalej, tak tým dúfam, že sa naozaj nikto nebude
zaoberať. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Nasleduje pán poslanec Ferák.
p. Ferák: Ďakujem veľmi pekne. Mne, ale nedá, nereagovať na to, že tu teraz premieľame
ten anonym, čo sme teda všetci dostali do schránok. No, je to síce anonym, vieme
jak je písaný, to ...čo teraz spomenul tuná Patrik. Áno, je tam strašne veľa invektív
súkromných, ktoré vlastne vypovedajú o tom, aký je intelekt toho pisateľa. Ale na 2.
strane sú tu aj obvinenia, ktoré – zase sa stotožňujem s kolegom Slobodom, že to
treba jednoducho preveriť. A je preto namieste, keď sa aj anonym berie do úvahy.
Keď si zoberiete ako funguje prokuratúra, ako kontrolný orgán nazvime to na
Slovensku tak je tak, že aj z anonymného podania alebo keď sa dozvedia niečo
z médií, tak sú povinní konať. Takže za to, že niekto niečo nepodpíše, my to budeme
teraz negovať? No myslím si, že by to nebol správny prístup.
p. Pekár, starosta MČ : Keď už tu hovoríme o vyšetrovaniach a vyšetrovateľoch, ja som
dal ten anonym na políciu hneď ako som ho dostal. Čiže v tom týždni. Že policajti už
na tom pracujú. Takže aby ste všetci boli informovaní a neboli prekvapení, že sa
dočítate - alebo ja neviem, že či to budú zverejňovať, ale budem sa informovať tak
ako aj o tých predchádzajúcich trestných oznámeniach, ktoré som podal keď - či už
prišiel anonym, alebo sme mali podozrenia tu v mestskej časti. Takže aj tento
anonym je u vyšetrovateľky. Faktickou, pán poslanec Sloboda.
p. Sloboda: Obávam sa , že teraz som ťa vlastne zapojil do diskusie. Lebo teraz by som sa
chcel spýtať, to je ... si to dal na políciu ako trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa, čo podal ten anonym? Alebo to, čo je obsahom toho anonymu?
p. Pekár, starosta MČ : To, čo je obsahom.
p. Sloboda: OK.
p. Pekár, starosta MČ : Pán poslanec Jusko.
p. Jusko. Ďakujem, pán starosta. Ja sa vyjadrím len k dokumentu v jednej záležitosti. Cituje
ma. A cituje ma veľmi špatne, pretože po prvé: nepísal som to ja. Mám teda pocit, že
niekto vie, o čom hovorím, aj keď tam nie je prítomný. Neviem, asi si pozriem
mobil. Po druhé: alebo má také schopnosti, že vie, o čom rozprávam dopredu; tak to
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mu gratulujem, k takýmto nadpriemerným schopnostiam. A ja sa dištancujem od
toho, čo som –ja- povedal v tom dopise, pretože to nie je pravda. Dom kultúry
Trávniky poznám osobne, chodil som tam. Spomína sa tam aj premiér Dzurinda.
Robil som na Úrade vlády, keď on bol premiérom. A chcem vyjadriť znepokojenie
nad tým, že niekto spája nejakú osobu s Dzurindom a v negatívnom zmysle- a že ja
niečo takéto som povedal. V žiadnom prípade. Nie, nepovedal som to! A to ostatné
už bolo povedané. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem, nasleduje pani poslankyňa Štasselová.
p. Štasselová: Ďakujem. Tak presne toto je ten príklad, o čom hovorím. Nie je tu ani
riaditeľka Cultusu, jeden z poslancov sa tam našiel. Ohradzuje sa a tí ostatní, ktorých
sa to týka, tu nie sú, nemôžu sa ohradiť. A my prijmeme k tomu uznesenie. Čiže
mne to vadí z princípu. Ja som povedala... že nie, neriešim obsah toho, ale ten zdroj.
Že sa vlastne odvolávame na tento zdroj. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Faktická, pán poslanec Drozd.
p. Drozd: Ja by som zareagoval, že keby sme sa držali harmonogramu zastupiteľstiev, ktoré
sme si schválili, tak sme mohli mať riadne zastupiteľstvo a mohli sme tu riešiť veci
za prítomnosti všetkých riadiacich pracovníkov, nielen úradu, ale aj týchto
organizácií. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Faktická, pani poslankyňa Tomášková.
p. Tomášková: Na pani poslankyňu Štasselovú. Ja to vôbec nevnímam ... mňa teraz
anonym naozaj ... momentálne nevidím, o ňom sa nemáme čo teraz baviť, ale
bavíme sa o návrhu kontroly, kontrolórovi. Toto je bod rokovania. Hej? Pán Sloboda
navrhol, aby kontrola, ktorá prebieha v Cultuse, bola rozšírená. A točiť tu tieto,
takéto veci, každý ... na ne má právo. Ale pani Štasselová povedala, že my teraz
ideme prijať uznesenie k nejakému anonymu. No ja neviem, že by také uznesenie
bolo navrhnuté. Tu je uznesenie navrhnuté od pána kolegu Slobodu, že či ideme
rozšíriť kontrolu na... kontrolu na prenájom Trávniky. Takže ja to takto vnímam.
A nenechám sa ovplyvniť tým, že či je ten anonym napísaný taký alebo onaký.
Vnímam to vecne. Chceme niečo vedieť, čo nás možno vyrušuje, alebo o tom
nevieme, alebo chceme mať presnejšie informácie, preto požiadame kontrolóra, aby
on so svojimi právomocami, lebo nikto z nás tam nemôže prísť a si vypýtať faktúry
a nemôže si ísť pozrieť tie prenájmy, no tak, takého uznesenie ideme prijať. Ale to
nie je uznesenie k nejakému anonymu. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu.
Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia alebo
uznesenie.
p. Sloboda: Takže najprv ide .... Budeme hlasovať o doplnení uznesenia, ktoré som navrhol,
od Patrika Guldana, to znamená, že bod - uznesenie bude mať nakoniec, ak to
schválime všetko, 3 body. A ako číslo - bod číslo 2 a 3 navrhol Patrik bod č. 2. : V rámci schváleného rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho
kontrolóra na 1. polrok 2018. Predmet kontroly: - po a) preverenie dodržiavania
zákona č. 301 2005 Zb. zákonov o trestnom poriadku; za -b) preverenie dodržania
zákona č. 7 2005 Zb. zákonov o konkurze a reštrukturalizácii; - za c) preverenie
dodržania zákona č. 503/91 Zb. Obchodného zákonníka za obdobie rokov 2006 až
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2014. Subjektom kontroly by bol Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb
a.s. Termín výkonu kontroly: apríl 2018. Predloženie správy o kontrole na miestne
zastupiteľstvo v máji 2018. Bod číslo 3 by bol predmet kontroly: - kontrola
dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami; - kontrola dostupnosti, správnosti a úplnosti zverejňovaných
informácií za obdobie rokov 2015 až 2017. Subjektom kontroly by bolo TVR a RE,
s.r.o. Termín výkonu kontroly: marec 2018. Predloženie správy o kontrole na
miestne zastupiteľstvo: jún 2008. Pán predsedajúci dajte prosím hlasovať o tomto
doplnení uznesenia. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme sa na
hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 5 poslancov, 1 bol proti, 12 sa zdržali. Doplnenie plánu práce
miestneho kontrolóra neprešiel.
hlasovanie č. 15.
za: 5, proti: 1, zdržalo sa: 12, nehlasovalo: 1
- návrh nebol prijatý
p. Pekár, starosta MČ : Poprosím pána predsedu ďalej.
p. Sloboda: Ďakujem. Tým pádom to nemusíme meniť na bod číslo 1. Samotné uznesenie
znie: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada Ing. . Günthera Furina,
miestneho kontrolóra, v rámci prebiehajúcej Kontroly efektívnosti a účelnosti
vynakladania finančných prostriedkov spoločnosti Cultus Ružinov a.s. o doplnenie
kontroly o: - kontrolu predmetu nájmu (zoznam prenajatých priestorov), fakturácie
nájmu a spotreby energií za nebytové priestory pre spoločnosť Gastro LS, s.r.o. v
rokoch 2015 až 2017; - kontrolu prenájmu priestorov v KD Trávniky, podľa
jednotlivých priestorov, za roky 2015 až 2017, t.j. v ktorých obdobiach boli,
respektíve neboli prenajaté konkrétne jednotlivé priestory, ako aj fakturované sumy
za nájom a spotrebu energií respektíve iné služby. Pán predsedajúci, dajte prosím,
hlasovať.
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, štyria sa zdržali. Uznesenie bolo
schválené. Ďakujem veľmi pekne.
hlasovanie č. 16.
za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 0
- uzn. č. 568/XXXIII/2018
Bod č.7
Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok
91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 7- Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného
mesta SR - Bratislavy, čl. 91, písmeno b) - rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a
mestských častí. Poprosím predkladateľa, aby uviedol materiál. Potom dáme
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hlasovať, k tomuto bodu sa prihlásil mestský poslanec pán Buocik a potom otvorím
diskusiu. Nech sa páči.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Tak, ako sme spomínali aj na predchádzajúcom zastupiteľstve,
vtedy sme sa dohodli, že teda materiál presunieme na ďalšie zastupiteľstvo, pričom
medzitým sa k tomu vyjadria jednotlivé komisie. Minimálne viem o tom, že zasadla
k Štatútu komisia finančná a komisia mandátová, nie som si istý, či sa vyjadrila napr.
školská komisia, prípadne ďalšie. Komisie by už spravidla mali zasadnúť pred
zastupiteľstvom, takže otázka znie, že či k tomu budú alebo nebudú námietky, že to
prerokujeme. Každopádne, ja to teraz uvediem a potom v rámci diskusie uvidíme, že
čo ďalej. Tak, ako bolo aj spomenuté, čo sa týka samotnej zmeny Štatútu..., smerom
na mesto Bratislava sú presmerované finančné prostriedky, ktoré sú na... určené na
fungovanie škôl v rámci mesta, takže vrátane aj mestských častí, aj mesta, pričom
podľa podielu jednotlivých žiakov a z toho, ako vyplýva zo zákona, by mestské časti
mali dostávať oveľa viacej peňazí z týchto prostriedkov, ako reálne im mesto dáva.
Tzn. že preto mestskí poslanci navrhli takú zmenu Štatútu, aby naozaj boli
financované potreby, čo sa týka školstva, v mestských častiach takým spôsobom, aby
sme ich vedeli plnohodnotne zabezpečiť. Pretože mesto si prenecháva príliš veľkú
čiastku z tých peňazí, ktoré sú nad rámec toho, akým spôsobom mesto samotné
zabezpečuje školské potreby, potreby v oblasti školstva. To je jedna vec. A zase z
druhej strany je to aj potom následne kompenzované niektorým mestským častiam,
čo sa týka... Fondu solidarity, kde naopak, pre niektoré mestské časti je zvýšený
Fond solidarity. Tam to môže vyzerať divne. Bavil som sa tu o tom aj s pánom
Buocikom, že síce mestská časť bude prispievať do Fondu solidarity viac, ale
celkový príjem vďaka tejto zmene Štatútu je oveľa, oveľa väčší. Takže toto je len tá
prvá fáza. Ešte otázka, že či vôbec do Fondu solidarity budeme musieť prispievať,
keď pán primátor navrhol, že teda Fond solidarity pokryje on z mestských peňazí.
Takže tým pádom ani toto by sme nemuseli navyšovať. Takže ..to by bolo len veľké
plus pre mestskú časť. Takže poprosím vás, bavme sa teraz v prvom rade o tomto
samotnom, tejto zmene Štatútu. A na základe nášho vyjadrenia potom na meste
môžu odhlasovať jednak zmenu Štatútu, a jednak - keď teda pán primátor navrhne aj
zmenu v solidarite, čo nás opäť len poteší, takže pribudnú peniaze do rozpočtu
mestskej časti. Poprosím vás o podporu zmeny Štatútu, resp. vyjadrenia stanoviska –
kladného- k tejto zmene Štatútu. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Teraz vás poprosím, pripravte sa
na hlasovanie. Pán mestský poslanec, nech sa pripraví na vystúpenie. Pripravme
hlasovanie. Hlasujeme….
Hlasovanie: Nech sa páči, pán poslanec...
hlasovanie č. 17.
za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4
- návrh bol prijatý
p. Buocik, poslanec MZ : Ďakujem pán starosta. Dámy a páni, dovoľte mi aj z tohto miesta
zaželať vám všetko dobré v roku 2018, ako vám, tak aj všetkým Ružinovčanom. Na
to, aby sme si vysvetlili tento problém, alebo ten Štatút, ktorý tu bol predložený, je
potrebné povedať, že veľké mestské časti Ružinov, Nové mesto, Staré mesto a
Petržalka zo svojich peňazí, ktoré im podľa Štatútu patria v zmysle tzv. solidarity,
ktorá tu je ešte od primátora Ďurkovského, časť svojich peňazí, ktoré sú určené pre
tieto 4 veľké mestské časti, dofinancovávali malé mestské časti, tzn. Jarovce,
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Rusovce, Čunovo apod. Pre Ružinov táto čiastka znamenala vysokú sumu, bolo to
cez 600-tisíc Euro, konkrétne v tom poslednom roku to je 658-tisíc Eur, o ktoré
vlastne prichádzal ružinovský rozpočet. O tomto probléme dlhodobo vedeli aj
mestskí poslanci, len samozrejme, sa nepodarilo nájsť zhodu na tom, aby tieto veľké
mestské časti prehlasovali Štatút na hlavnom meste a jednoducho toto sa z rozpočtov
veľkých mestských častí neplatilo. Tento návrh, o ktorom sa vy tu dnes... alebo ktorý
bol predložený pánom poslancom Slobodom, je jeden z dvoch návrhov, ktorý v
súčasnosti sa prerokováva na hlavnom meste; pričom toto je poslanecký návrh.
Druhý návrh, ktorý je na stole, je návrh primátora Nesrovnala na zmenu Štatútu,
ktorý znamená to, že celú tú sumu, zhruba je to 2,2 milióna Eur, ktorú doplácajú
veľké mestské časti malým mestským častiam, celú túto povinnosť na seba preberie
priamo zo svojho rozpočtu hlavné mesto. Tzn. že nie je potrebné hlasovať spôsobom,
že jednému sa zoberie, jednému sa pridá, ale spôsobom, že celé toto pôjde na vrub
hlavného mesta, keďže - tak ako Ružinov, tak aj hlavné mesto, prežívame dnes z
hľadiska príjmov veľmi dobré roky, prišiel primátor s takýmto návrhom. Na tomto
mieste chcem upozorniť na ten rozdiel, že hoci môžu byť tie návrhy aj súbežné, ale v
mestskom zastupiteľstve je to chápané, že sú to dva návrhy, ktoré riešia ten istý
problém. Tzn. jeden je poslanecký, druhý je primátorov, pričom tento primátorov
návrh je pre Ružinov o 114 tisíc Euro ročne lepší, výhodnejší. Zase na druhej strane
je férové povedať, že napr. pre mestskú časť Petržalka je primátorov návrh o 156
tisíc Eur horší - ročne. Ale keďže sa bavíme na pôde Ružinovského zastupiteľstva, je
dôležité, aby to tu zaznelo. Takže ja chcem informovať o tom, že k tej zmene určite
dôjde. Ten návrh pána primátora je už premietnutý v návrhu ... alebo v rozpočte na
rok 2018, tzn. už naozaj sa čaká len na to, aby sa Štatút schválil na hlavnom meste a
o tieto peniaze bude mať Ružinov zvýšený rozpočet v roku 2018. A tým pádom, že
túto povinnosť preberá na seba hlavné mesto, tak aj v nasledujúcich rokoch.
Ďakujem pekne.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ja tiež
teda dovolím si poprosiť, aby ste podporili návrh pána poslanca Slobodu. Naozaj, sú
to dva návrhy. Veľmi dlho a zložito sme rokovali na Regionálnom združení starostov
mestských častí. My sme sa nakoniec dohodli na nejakom systéme. Uvítali sme, keď
pán primátor prišiel s návrhom, že za veľké mestské časti bude platiť tú časť
solidarity hlavné mesto; čiže nepríde nikto k mínusu, ale skôr ušetria veľké mestské
časti. Toto sú naozaj dva návrhy. Záleží o tom, ako budú poslanci v hlavnom meste
hlasovať. Ale naše kladné hlasovanie pomôže k tomu, aby, síce zložitejší návrh,
ktorý predniesol pán Hrčka aj medzi starostami, aj primátorovi, ale ten dáva do
poriadku ten problém nespravodlivého financovania mestských častí. Je to dosť
zložité, ale nič nepokazíme. Ja by som znova apeloval na to, aby sme podporili tento
návrh; a už je potom aj na pánovi primátorovi, čo podpíše, aké uznesenie podpíše,
pretože naozaj bude to trošku zaujímavé a možno že aj trochu zmätočné v hlavnom
meste. Nezávidím poslancom, ktorí sú aj za Ružinov v hlavnom meste, ako vlastne
budú hlasovať, lebo tam naozaj treba pozerať na tie čísla, čo je výhodnejšie pre
mestské časti. Veľmi pekne ďakujem. Odovzdávam vedenie pánovi zástupcovi.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Už vidím dvihnutú ruku. O slovo sa hlási aj poslankyňa
hlavného mesta, pani Jarmila Tvrdá, tak poprosím vás tak isto, ako v predošlom
prípade, schváliť. Hlasujme o jej vystúpení... Ako? Vidím tie faktické, len
navrhujem, keď už máme dvoch poslancov hlavného..., že nech vystúpia teda oni,
oni už nebudú viackrát... Takže je záujem najprv tie faktické? Dobre, takže tieto tri
faktické prihlásené, potom dám hlasovať o vystúpení pani poslankyne Tvrdej. Takže
prvá faktická pani poslankyňa Šimončičová. Nech sa páči.
40

p. Šimončičová: Ja mám faktickú na prednesený návrh pánom Slobodom, návrh uznesenia.
Hneď na začiatku musím povedať, že som za tento predložený návrh, len
pripomínam, že naša komisia územného a strategického plánovania, nie... územného
plánovania, životného prostredia a dopravy - ešte stále nie je podpísané uznesenie,
sme stále – „dopravy“, bude mať zasadnutie budúci pondelok a keďže v uznesení z
decembra minulého roku bolo, že sa má to prerokovať v komisiách a potom na
najbližšom zastupiteľstve, keď sa tvoril termín, kedy bude naša komisia, sme
netušili, že toto mimoriadne zastupiteľstvo. Tak len upozorňujem, naša komisia to
nemala kedy prerokovať a má to v programe na budúci pondelok.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Barancová, nech sa
páči.
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja reagujem len na pána Slobodu, lebo sa pýtal, či to
bolo prerokované aj na komisii školstva, kultúry a športu. A keďže komisia zasadala
22. januára, mali sme tento materiál zaradený ako -v programe, ale bohužiaľ ani
jeden z predkladateľov sa nezúčastnil, tak sme k tomu nezaujali stanovisko.
Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za vysvetlenie. A ešte pán poslanec Sloboda,
nech sa páči.
p. Sloboda: Ďakujem. Skúsim teraz rýchlo, že toto ma mrzí, pretože sme boli dohodnutí so
spolu spracovateľom, že teda predloží to v pondelok na komisii školstva on, pretože
som bol mimo Slovenska; ale koniec koncov tento celý materiál sme už raz prešli na
zastupiteľstve, predchádzajúcom, tzn. že myslím si, že každý tú informáciu hlavnú
má k zmene, stanovisku k Štatútu. Ale teda chcem reagovať na predrečníka, pána
Buocika. Z návrhu primátora na zmenu Štatútu, samozrejme, bude plusové pre
Ružinov to, že nemusíme platiť do Fondu solidarity pre menšie mestské časti; ale
tento návrh zmeny Štatútu znamená trojnásobne väčší príjem, teda viac ako
trojnásobne väčší príjem pre mestskú časť. Takže, áno, takže ten rozdiel je teda
výrazný.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Takže ako som už avizoval, teraz prosím
pripravme sa na hlasovanie o vystúpení ako obyvateľa, pani poslankyne hlavného
mesta. Prosím hlasujme... Podľa rokovacieho poriadku tam nemáme poslancov
hlavného mesta nejak extra, ako obyvateľ.
Hlasovanie: Už teraz zjavná väčšina.
hlasovanie č. 18.
za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4
- návrh bol prijatý
p. Pener, zástupca starostu MČ: Nech sa páči pani poslankyňa tuto na tento...mikrofón.
p. Tvrdá , poslankyňa MZ : Ďakujem pekne. Príjemný, neviem či večer, ale podvečer.
Neplánovala som vystúpiť; pokiaľ si pamätáte, tak v decembri som k tomu hovorila,
ale kolega Buocik ma nejak naštartoval, aby som aj ja povedala pár viet. Bola som
prítomná s predkladateľmi, kolegom Hrčkom a pánom poslancom Slobodom na
finančnej komisii, kde sme to naozaj detailne, mám pocit, že 60 alebo 70 minút, sme
sa tomu venovali. Celé to vzniklo tak, že naozaj kolega Hrčka došiel na to, aké je to
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nespravodlivé, tak sa tomu venoval niekoľko mesiacov. Predložil to na mesto a
snažil sa otvoriť Štatút. Pán primátor dovtedy na niekoľko výziev nereagoval. Až to,
keď zistil, že by mohol Hrčkov návrh prejsť a mesto by prišlo o 6 miliónov Eur, tak
zrazu vznikol návrh na to, že mesto teda zaplatí 1,9 milióna, ale Hrčkov návrh je len
príjem do mestských častí - a vlastne také zreálnenie situácie. A ďalší krok, tá
solidarita, ktorá sa plánuje už roky riešiť, tak to bude ďalší krok. Čiže to by mohli
byť ďalšie peniaze pre mestskú časť. Tak, ako ste počuli kolegu Buocika, tak
primátor z tých 1,9 milióna rieši už aj tú solidaritu. Čiže ja osobne si myslím, že ten
návrh kolegu Hrčku je pre mestskú časť, ale aj pre Bratislavu zreálnením a
spravodlivejší. Takže vás poprosím, keby ste podporili ten návrh a my sa budeme
snažiť v mestskom zastupiteľstve, aby sme to ešte tento rok predložili, aby od
1.1.2019 mohlo takto mesto a mestské časti nabehnúť. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Pokračujeme v diskusii. Teraz pani
poslankyňa Tomášková.
p. Tomášková: No, ten problém je veľmi komplikovaný. Ja som to hovorila minule a
naozaj na tej finančnej komisii nám pán poslanec Hrčka dosť dopodrobna
vysvetľoval aj tie prepočty, percentá a koeficienty; je to naozaj pre pochopenie toho
mechanizmu... a naozaj sa... apeloval na to, že aby sa počítalo tak, aby sa tie
peniaze, ktoré prídu napr. na tie predškolské zariadenia dávali v tých koeficientoch aj
mestským častiam. Ja som sa uchádzala, stále sa uchádzam, naše stanovisko je
podporné pre poslancov. Tam je to, že keď my, mestské časti, povedal to pán Hrčka
na tej našej finančnej komisii, získajú podporu 10 mestských častí, tak sa tam znižuje
kvórum na prehlasovanie toho Štatútu. Ja veľmi ťažko znášam to, že tuná napr. áno,
školská to nemala, nemala to iná, kolegovia, ja naozaj si myslím, že k tomuto sa mali
aj mestskí poslanci alebo tak mala byť naozaj nejaká odborná debata, lebo ten
problém je veľmi ťažký ... Ja si myslím, že akokoľvek budeme hlasovať, stále budem
mať pocit, že neviem či tomu ja až tak veľmi dobre rozumiem a trošku ma mrzí, že
vlastne my máme byť teraz takí nejakí... že áno, my podporíme a vy, tí mestskí
poslanci sa rozhodovali. V konečnom dôsledku sa budú rozhodovať oni, ale stále mi
tam vychádza jedno. My sme všetci Bratislavčania a my by sme sa mali uchádzať,
všetci, v prvom rade, aby to bolo naozaj spravodlivé. A tie peniaze, či zostanú na
meste alebo na mestských častiach sa používali naozaj pre rozvoj a potrebu mesta.
Toto je alfa omega, ktorou sa my máme riadiť. Ak to tomu mestu bude chýbať, tých
6 miliónov, v podstate jasné, ona na niečo berie peniaze, ale vykrýva aj služby, ktoré
naozaj mestské časti neplatia, tie sú mega. To je MHD a rozvoj ciest apod. Tzn. mi
nie je úplne jasné, ak sa bude v budúcnosti potom pokračovať spôsobom, že my
dostaneme na škôlky alebo na školy peniaze... a teraz nedostaneme to 100%
vyplatené, tak uchádzajme sa skôr o to, aby mesto tie peniaze používalo naozaj na to,
čo to mesto potrebuje. Ono si nemyslíme, že on dostane napr. že 100% čo dostane
bude aj 100% mestským častiam dávať. Ono to tak nemôže nikdy fungovať, lebo
ono má svoje kompetencie, na ktoré napríklad na mnohé veci nedostáva od štátu
peniaze a vykrýva si to. Takže ja sa uchádzam naozaj o to, aby tá debata bola vecná.
Aby to nebolo ambíciou, že niekto si, s prepáčením za taký pomerne hrubý výraz urve- tie peniaze celý spokojný a niekomu vzíde, lebo naša priorita má byť mesto.
Nie je to apelácia k hlasovaniu akému, takému alebo onakému, je to možno apel, aby
tí mestskí poslanci sa na to pozreli aj takýmto pohľadom pozerali, že sme naozaj
všetci Bratislavčania a že keď má jedna mestská časť menej, bude to chýbať alebo
keď niečo bude chýbať mestu. A predkladať to ďalej, aby to prešlo ešte išlo inými
komisiám, ja som to po tej finančnej komisii pochopila, že to až taký veľký zmysel
nemá. Lebo naozaj, nechcem sa nikoho dotknúť, ale ja tomu nerozumiem. Ja sa
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priznávam, že až... to by som potrebovala naozaj pol roka, tak ako Hrčka, nad tým
sedieť, aby som úplne s čistým svedomím vedela, ako ten mechanizmus funguje. A
keď mi niekto povie, že - aby to bolo spravodlivé, súhlasím, aby dostala mestská
časť spravodlivejšie peniaze, súhlasím. Ale čo bude v konečnom dôsledku lepšie pre
nás, pre Bratislavčanov, ja si to z toho vzorca neviem vysvetliť? Ale je to naozaj len
taký vstup filozofický. A nechám na vás, ako by ste sa vy rozhodli. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Jedna faktická, pán poslanec Sloboda. Nech sa
páči.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. No, napriek týmto výhradám, tak hlasovanie finančnej komisie
bolo jednohlasne za prijatie tohto stanoviska - kladného. Takže... čo sa týka druhej
veci, áno, magistrát tam môže riešiť svoje navýšenie peňazí, ale predsa nie na úkor
mestských častí. Obzvlášť, keď toto navýšenie svojho rozpočtu rieši z peňazí, ktoré
majú mestské časti na svoje škôlky. A neviem o tom, že by sme mali úplne v pohode
financovanie našich škôlok, tak, aby sme naplnili požiadavky tých našich
obyvateľov, ktorí potrebujú umiestniť deti do škôlok.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz riadne príspevky. Prvý pán poslanec
Jusko, nech sa páči.
p. Jusko: Ďakujem. Ja ďakujem za výklad našim pánom a pani, teda pánovi a pani
mestským poslancom, pretože ... ja som bol proti, keď to tu už raz bolo. Sme niečo
schvaľovali v tomto zmysle. Čiže neviem akú to má súvislosť s tým
predchádzajúcim, čo bolo schvaľované v decembri. A tam vlastne som nesúhlasil s
tým Fondom solidarity. Ale teraz to bolo vysvetlené, že to ide vlastne z rozpočtu
hlavného mesta Bratislavy. To ma čiastočne uspokojuje. To, čo hovorila pani
Tomášková, to ma neuspokojuje. Lebo materiál je kvalitný, je tam veľa hutných
vecí, ja som si všimol. Len ako ste povedali vy, pani poslankyňa, že ten koeficient či
je výhodný - lebo ja to neviem tiež posúdiť tú výhodnosť pre mestskú časť a možno
aj... rozpoloženie pre celú Bratislavu. Ja to neviem, neviem to vyhodnotiť. Jediné, čo
ma na tejto veci trošku zaráža, že bolo povedané, že u 2 návrhov - primátorskom a
poslaneckom, že u tom primátorskom mestská časť získa 114 tisíc viac, do rozpočtu,
nášho. Tzn. že ak sa pozerám, že koeficient neviem hodnotiť, ale silu peňazí
poznám; tak 114 sa mi zdá byť dosť veľa pre nás, aby sme o to zabojovali. A preto
sa pýtam, aj... možno pána Slobodu - nerokovali ste aj o tom do tohto návrhu dať
to... ja neviem, či potom spraviť hybridný návrh, kde by táto výška figurovala a v
podstate to ostatné by bolo to poslanecké. Lebo to je jediný ukazovateľ, ktorý mi
hovorí, že pravdepodobne sa zdržím hlasovania.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prvá faktická pán poslanec Drozd, nech sa
páči.
p. Drozd: Ďakujem. Zareagujem na kolegu Juska. Potom to bude na primátorovi, tak ako
povedala kolegyňa z mestského zastupiteľstva, pani Tvrdá, že ako skoordinuje svoj
návrh s poslaneckým návrhom. A to bude úloha primátora, aby dosiahol konsenzus,
aby tieto dva návrhy získali nejaký prienik a obidve tie veci išli do jedného návrhu.
Dúfam, že primátor bude takto naladený a predloží výsledný variant, ktorý bude
spĺňať obidva tieto požiadavky pre Ružinov výhodné. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte pán poslanec Sloboda, tiež faktická.
Prosím.
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p. Sloboda: Ďakujem. Je možné, že ten hybrid vznikne potom na meste. Teraz sa tu bavíme
práve o tom návrhu, ktorý predložil jeden z poslancov mesta, v ktorom naopak v
rámci zastupiteľstva bolo odporúčané, že by si mal vyžiadať najprv súhlasy v
jednotlivých mestských častiach, preto to urobil. Takže ide presne podľa toho
odporúčania v rámci mestského zastupiteľstva. A následne potom môžu rokovať
presne o tých dvoch návrhoch. Je možné, že z toho vznikne nakoniec hybrid, ale
minimálne mestskí poslanci aspoň vedia, že naozaj máme záujem o to, aby naozaj
finančné prostriedky, ktoré máme pridelené na škôlky, aby sme ich využili na
škôlky. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte posledný riadny príspevok. Pán
poslanec Guldán. Prosím.
p. Guldan: Ďakujem pekne pán predsedajúci. Ja akceptujem, že mestskí poslanci bojujú za
záujmy Ružinova, však nakoniec sú od nás, ale chcem sa spýtať, aj keď sa tvrdo
argumentuje, že teda potrebujeme na tie škôlky peniaze, na druhej strane si myslím,
že nás tých 114 - 115 tisíc alebo o akej cifre ste to presne hovorili, nás nezabije. Ale
neviem a chcem sa spýtať mestských poslancov, čo to urobí, keď tie peniaze v rámci
toho ´zvykového práva´ tie mestské časti nedostanú. Či ich to nepoloží, lebo Ružinov
určite 114 tisíc chýbajúcich nepoloží na lopatky, ale čo to urobí s Devínom, neviem s
kým, či tie peniaze oni dostanú na to... aby sa nestalo to, že my sa nedostaneme
možno autobusom do Devína. Možno že to zle vidím. Toto ...na toto by som chcel
poprosiť, pán predsedajúci, odpoveď, aby som bol uspokojený, aby som mal čisté
svedomie hlasovať za to, čo navrhuje pán Sloboda.
p. Pener, zástupca starostu MČ: No tak ja neuspokojím, ale máme tu prihlásených.
Faktická - prvý pán poslanec Sloboda.
p. Sloboda: Ďakujem. Presne to si správne zodpovedal. Totižto preto je navýšené o 100 tisíc
Fond solidarity pre tie mestské časti, pre Ružinov, práve kvôli tomu, aby sme im
vyrovnali stratu z toho, že ...kým sa prerozdelia novým spôsobom zo štatútu
peniaze, tak by v podstate malé mestské časti utrpeli. A z toho dôvodu sa navýšil ten
Fond solidarity aj pre Ružinov, že o 100 tisíc viac by sme platili do Fondu solidarity
ako doteraz. A napriek tomu získame k tomuto oveľa väčšie prostriedky. Tzn. že nás
to bude stáť jedným smerom 100 tisíc a druhým pomaly dva milióny. Myslím si, že
určite s tým nemôžeš nesúhlasiť. A pritom tým malým mestským častiam ostanú
rovnaké peniaze. Jediný, kto čiastočne, naozaj symbolicky, utrpí, sú Vajnory a s tými
to je vyriešené, pokiaľ dobre viem, extra separé, tie nie sú predmetom. A tí s tým
súhlasili tak, ako je s tým návrhom. Takže myslím si, že sme všetci na nule, čo sa
týka mestských častí.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte pani poslankyňa Šimončičová, prosím.
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Nechcem zdržiavať. Ja som práve chcela povedať to, čo
pán Sloboda, že toto je proste postup taký, že každá mestská časť sa má vyjadriť k
tomuto návrhu. My sa prosím nezaoberajme Ružinov, s tým, čo bude robiť Vrakuňa
alebo Vajnory alebo - ja neviem Jarovce. To je vecou ich miestneho zastupiteľstva a
rozhodujú o tom mestskí poslanci, Patrik. A ako povedal pán Sloboda, Vajnory s tým
mali pôvodne problém, ale už aj tí súhlasia. Ale to uvidí mestské zastupiteľstvo,
ktoré dostane jednotlivé vyjadrenia jednotlivých miestnych zastupiteľstiev. My
rozhodujeme o Ružinove. A keď už mám slovo, chcela by som povedať,
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upozorňujem na to, že pomaly je 6 hodín, ešte máme ďalšie 2 body pred sebou,
neviem ako dlhé; a len aby to tak nevyzeralo, že mi záleží iba na jedle, ale bolo by
dobré, keby aj na mimoriadnom zastupiteľstve sme dostali aspoň nejaký koláčik
alebo niečo pod zub. Ešte dobre, že kávu sme dostali - ďakujem pekne za to, že sme
si nemuseli v termoske doniesť. Ale bolo by dobré, keď od druhej do 6, a ešte možno
tu budeme ďalšiu hodinu alebo dve, neviem ako dlho bude trvať bod Rôzne a ja
nemôžem odísť, lebo som v návrhovej komisii, tak poprosím, najbližšie, keby ste
nám, ako - pán starosta, zabezpečili občerstvenie aj na mimoriadne zastupiteľstvá.
Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Aj zo
stravovacích dôvodov končím diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie o
znenie uznesenia.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Keďže neboli navrhnuté zmeny uznesenia, preto, pán
predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené
poslancom na tom materiály. Ďakujem.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pripomienky k návrhu uznesenia, vážení
prítomní? Nie je tomu tak. Takže sa pripravíme na hlasovanie. Nech sa páči,
hlasujme….k materiálu.
Hlasovanie: Za 13, nikto proti, 3 sa zdržali, dvaja nehlasovali. Návrh uznesenia bol
schválený.
hlasovanie č. 19.
za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 2
- uzn. č. 569/XXXIII/2018
p. Pener, zástupca starostu MČ: Vraciam vedenie schôdze pánovi starostovi.
Bod. č. 8.
Interpelácie
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem pokračujeme bodom číslo 8 – Interpelácie. Poprosím
dámy, páni poslanci, kto máte interpeláciu písomne prečítať a odovzdať na
organizačné. Pán poslanec Jusko.
p. Jusko: Mám tri interpelácie: -Vážený pán starosta, dovoľujem si vás touto cestou
požiadať o informáciu, koľko finančných prostriedkov bolo nevyčerpaných
a vrátených žiadateľom v rámci Grantovej schémy pridelených v roku 2017? Kde
v rozpočte mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok 2012 budú zaradené
nevyčerpané a vrátené finančné prostriedky? Ďakujem. Ďalší- Vážený pán starosta,
Mestské zastupiteľstvo Bratislava – Ružinov prijalo dňa 17. 10. 2017 uznesenie číslo
538 30/2017 k revitalizácii športového areálu Základnej školy SNP, Ostredková 14
Bratislava. Zúčastnil som sa dvoch z troch rokovaní k príprave rozpočtu Miestneho
zastupiteľstva Bratislava - Ružinov na rok 2018 a preto sa pýtam: -Prečo ste
nezaradili finančné prostriedky, keď uznesenie číslo 538/30- 2017 k revitalizácii
športového areálu bolo prijaté väčšinou poslancov? Prosím vás o zaradenie
revitalizácii športového areálu Základnej školy SNP Ostredkova 14, Bratislava Ružinov do rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov pre rok 2018. Tretia: Vážený pán starosta, Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Ružinov prijalo dňa 12. 12
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2017 uznesenie 562/32/2017 k Harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Bratislava - Ružinov v roku 2018. Toto uznesenie ste, pán starosta, pozastavili.
Podľa článku 10 pozastavenie výkonu uznesenia miestneho zastupiteľstva rovná sa
rokovací poriadok. Môžete prosím uviesť dôvod pozastavenia? Po 1.) - odporuje
zákonu, alebo- po 2.) pre mestskú časť zjavne nevýhodné je toto uznesenie? Váš
návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov pre rok 2018
nebol konzultovaný s nami poslancami Miestneho zastupiteľstva BratislavaRužinov; to dúfam neodporuje zákonu a nie je zjavne nevýhodné pre mestskú časť
Bratislava-Ružinov. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem vám veľmi pekne. Odpoviem na túto poslednú
interpeláciu. Pán poslanec, keby ste mali naštudovaný rokovací poriadok, tak z... ako
informatívny materiál bol predložený harmonogram zastupiteľstiev na rok 2018. V
rokovacom poriadku sa hovorí, že pri schvaľovaní programu v informatívnom
materiáli sa automaticky schvaľujú ako platné materiály. Čiže vy ste potom v bode
Rôzne schválili dva harmonogramy na rok 2018. Toto bol dôvod. Faktickou pán
poslanec Jusko.
p. Jusko: .. Ja sa pýtam prečo sme... sme v predchádzajúcom období riadne rokovali o
termínoch aj na zasadnutí aj poslaneckom grémiu, kde som ešte bol, a tento posledný
rok alebo predposledný rok tomu tak nie je? Zmenilo sa niečo?
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, no nechcem tu diskutovať, ja len na záver poprosím
potom predsedov poslaneckých klubov, aby sme si sadli, aby sme naozaj vyčistili
poslanecké grémium a všetkých závislých a nezávislých. Pretože niekto bol
v OĽaNO, potom bol nezávislý, potom bol Sme rodina, potom je nezávislý. Čiže
musíme opraviť aj niektoré komisie tak, ako káže zákon, že majú byť zástupcovia
poslaneckých klubov, respektíve politických strán. Tak - to sa týka tej komisie na
ochranu verejného... poriadku, alebo tak nejako sa to volá – záujmu verejného
prostriedku, kde som bol na tej komisii a tam som vám už hovoril, že si sadnime si, a
aby sme vedeli, kto –kde v ktorom klube je, kde v akej politickej strane, aby to bolo
v súlade so zákonom. Preto hovorím, že také politické grémium - my sme sa
dohadovali s predsedami poslaneckých klubov, sme sedeli aj o harmonograme
zastupiteľstiev a mailami sme si vymieňali tie návrhy. A vlastne ten... návrh, ktorý
bol v informatívnom materiáli, tak bol akýmsi kompromisom . Kde sme hovorili, že
aj v januári zvolám zastupiteľstvo, aj keď nebolo v harmonograme. Takže takto...
vznikol ten harmonogram. Nasleduje pán poslanec Drozd.
p. Drozd: Mám dve interpelácie. Interpelujem vás, pán starosta Pekár, ohľadom Zimného
štadióna Vladimíra Dzurilu a jeho okolia. Boli ste sa osobne pozrieť na stav
parkoviska a okolia zimného štadiónu v čase od novembrového zasadnutie
zastupiteľstva v Ružinove v roku 2017 doteraz? Absolvovali ste stretnutia s
riaditeľom Fakultnej nemocnice v Ružinove a zástupcami investora Rossum,
investičného zámeru Rossum, k revitalizácii tohto územia? Aké sú výsledky týchto
rokovaní a kedy príde k revitalizácii tohto územia? To je jedna. V druhej interpelácií
by som sa vrátil k RŠK - a tiež interpelujem vás, pán starosta Pekár, interpelujem vás
ohľadom ukradnutých financií z Ružinovského športového klubu v rokoch 2010 až
2014, keď ste v rozpore so zákonom aj v rozpore s návrhom zastupiteľstva v
Ružinove viackrát poveril vedením RŠK pani Felcanovú. Kedy budú - a či vôbec
budú vrátené ukradnuté peniaze Ružinovskému športovému klubu? A otázka: - Cítite
zodpovednosť za tieto pochybenia? A aké dôsledky ste vyvodili alebo vyvodíte
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k sebe, ako štatutárovi mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorý poveril pani
Felcanovú riadením tohto Ružinovského športového klubu? Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem nasleduje pán poslanec Sloboda.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Ja predložím interpeláciu smerom na Cultus Ružinov a.s.,
týkajúcu sa tých vecí, ktoré sme riešili pred chvíľou, doplnení plánu pre pána
kontrolóra. Budem sa pýtať tieto veci aj napriamo pani Kozákovej, ako predsedníčky
predstavenstva. Takže tak isto toto dávam písomne a budem očakávať odpoveď.
Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem nasleduje pán poslanec Patoprstý.
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám interpeláciu ohľadne čistoty
komunikácii okolo stavby bytového domu Sputnik. Kde mechanizmy zo stavby
pravidelne znečisťujú túto lokalitu, práve v týchto daždivých dňoch sú tam sťažnosti
od obyvateľov, že sú vkuse znečistené. Čiže týmto textom sa uberá moja
interpelácia. Poprosil by som o vyzvanie stavebníka v zmysle stavebného povolenia,
aby dodržiaval čistotu v okolí stavby. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko. ... Ďakujem. Končíme
bod Interpelácie. posledný bod rôzne.

Bod. č. 9
Rôzne
p. Pekár, starosta MČ : Posledný bod Rôzne. Nech sa páči, čo máme do Rôzneho, dámy,
páni poslanci? Pán poslanec Matúšek.
p. Matúšek: Ďakujem, pán starosta, za slovo. Ja by som využil prítomnosť šiestich
poslancov Mestského zastupiteľstva Bratislava a v prvom rade chcem poďakovať
Katke Šimončičovej, že na decembrovom zastupiteľstve otvorila problematiku
verejného parkoviska na Záhradníckej a Palkovičovej. Chcem sa opýtať, pán
starosta, či vy, ako predstaviteľ a zároveň aj celé vedenie, aj my tu poslanci - viete o
tom, že tam vzniká skládka? Viete o tom, že tam je ohrozené životné prostredie,
pretože nefungujú lapače olejov? A boli tam niekoľko rokov motorové vozidlá, ktoré
spôsobili, dá sa povedať, spodné vody ...tým, že ich znečistili? Viete o tom, že
dažďové spúšte sú zasypané a proste bezdomovci tam urobili ozaj nechutné
prostredie? Mrzí ma to, ako poslanca, ktorý má na starosť tento obvod. A mrzí ma,
že nejavíte o to záujem. Ja predovšetkým vyzdvihujem to, že Katka otvorilo toto... na
túto problematiku a že poslanci schválili ... v zastupiteľstve, že sa posunula táto
problematika, aby bola na riešení mestského zastupiteľstva do konca marca.
Apelujem na vás, aby ste si nechali príslušným referátom preveriť tento stav a pýtam
sa vás, ak teda nie je majiteľ inžinierskej stavby, tak potom koho budeme sankciovať
za tieto škody ... že sa tam nečistí, že sa tam znečisťuje životné prostredie a že je
tam staf proste, že sa tam nedá parkovať? A čo je to, prosím vás pekne, v
civilizovanom štáte? Toto sa predáva? Je taká možnosť predávať verejné
parkovisko? A potom v utorok, aby ma volali občania, že dostali po Radošinskom
naivnom divadle dvanásť papučí za to, že niekto si tam robí eseročku, komerčnú?
Veď to je úplne smiešne. Že... koľkokrát, ja nechcem dávať interpeláciu ani
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nezmyselné ... tak nejaké veci do placu, ale preverte si, prosím vás pekne, koľkokrát
mestská polícia tam dala papučí ľuďom, ktorí nemajú právo aj napriek tomu, že tam
je na nej dopravné označenie, aby dávali pokuty vo večerných hodinách keď
Radošincom sme spustili prevádzku. A je tam 300 sedadiel. Veď ak zoberieme
funkciu policajta, ktorý ide preveriť skutkovú podstatu veci, vzhľadom na to, že má
hlášku, tak prosím vás pekne v nočných hodinách neprekáža ... môžem dokončiť
ešte?
p. Pekár, starosta MČ : Nech sa páči....
p. Matúšek: Ďakujem, neprekáža niekomu, aby tri a pol metra voľného priestoru bolo
prejazdného. Tak nech vyhodnotí skutkovú podstatu tak, aby nepokutoval niekoho za
niečo, čo neurobil, keď to nepozná a prichádza od Záhradníckej a nemá vôbec
znalosť o tom, že tam je dopravná značka z ľavej strany, ako vodič. Urobte prosím
vás pekne v tomto poriadok. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ Ružinov: Ďakujem. Pani poslankyňa Reinerová.
p. Reinerová: Ďakujem. Ja by som chcela poprosiť pána starostu v mene tohoto miestneho
zastupiteľstva, aby bol predložený - pripravený návrh štruktúry systémových
opatrení na použitie získaného poplatku za rozvoj, ktorý táto mestská časť vyrúbila.
Za rok 2017 to bolo takmer pól milióna Eur, presne 501. 375 - z toho mestskej časti
zostane 68 % a 32 % bude odvedené mestu. V termíne: do aprílového zastupiteľstva.
Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Sloboda, nech sa páči.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Bol som oslovený jednou obyvateľov u nás na Trnávke,
dotazovala ma, že prečo viacej nepropagujeme projekt, ktorý robí Lidl, aj keď
uznávam, že u nás je Lidl nie veľmi obľúbený. Ale jedná sa o financovanie výstavby
...jednotlivých detských ihrísk po Slovensku, Ružinov je takisto zapojený. Keď si
pozriete hlasovania, je tam asi len 500 ľudí zapojených do ... do tohto hlasovania.
Dostal som otázku, že prečo sa Ružinov viacej nezapája do do podpory tohto
hlasovania? Viem, že to máme na webstránke; ja dúfam, že sa zapojíme oveľa viacej,
poprosím vás, všetci kolegovia, keby ste mohli naozaj medzi svojimi známymi to
zdieľať. Týka sa to aj – dúfam - Ružinov pozitívum, to ma veľmi poteší. Máme tu
takisto možných budúcich kandidátov na starostu v novembrových voľbách. Tak isto
by ma potešilo, keby medzi svojimi priaznivcami získali podporu v tento projekt. A
budem rád, keď naozaj Ružinov so svojím počtom obyvateľov tam bude mať taký
počet hlasov, aby sme toto ihrisko mohli financovať aj z týchto prostriedkov a tým
pádom prostriedky, ktoré máme v rozpočte, tie môžeme použiť na ďalšie ihriská.
Takže bolo by to jednoduchý bonus pre našu mestskú časť. Takže páni kolegovia,
poprosím vás, aby ste podporili získavanie týchto hlasov, aby sme mohli tieto
prostriedky získať. Mimochodom na tej webstránke sú všetky možné podporné
dokumenty. Môžete si tam stiahnuť aj covery na facebook, čokoľvek priamo s tými
ružinovskými iniciálami, aby ste mohli získavať ďalšiu podporu. Takže ...všetko je
tam nachystané len aby sme mohli získať tento projekt. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán zástupca Pener.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Veľmi krátko. Možno nám, Vlado, tá istá
obyvateľka mailovala, lebo aj na úrad.... Ja tu dnes mám kôpku tých plagátikov;
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dával som ich pani Horákovej do knižnice atď. atď. Tam len v jej maili bola taká
výtka, že mestská časť to nejak viac nepropaguje. Vysvetľoval som, že tých aktivít je
viac, aj keď nie sú neviditeľné - riaditelia škôl, základných ... okamžite prvoplánovo
viditeľné - riaditelia základných ... aj materských škôl boli informovaní, výzvaní
propagovať. Ešte s nimi budeme sedieť na pravidelných poradách. Okrem webu
mestskej časti je to aj na facebooku, zamestnanci boli vyzvaní zapojiť sa. Takže...
v Echu nájdete, v čerstvom, niektorí ho tu už máte na stole – reklamu- hlasovať za
Ružinov. Ja chcem rozptýliť...ako iba obavy, že mestská časť sa nestará; že túto u je
možnosť niečo dostať a ignoruje nejakú možnosť nepropaguje. Ale jasné zapojte sa
všetci cez vaše siete sociálne aj fyzické, poďme do toho, jasné.
p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Šimončičová.
p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja mám len viacero poznámok túto v bode Rôzne. Prvá sa
týka nášho budúceho pondelka - našej komisie územného, životného a dopravy a kde
máme v programe - na moje požiadanie informáciu o environmentálnych záťažiach
mestskej časti Ružinov, kde som vás poprosila pán starosta, aby ste sa zúčastnili tejto
komisie. Je to zaradené ako bod prvý, takže nebudeme vás tu zdržiavať dlho. By som
vás poprosila keby ste prišli. Lebo zároveň dúfam, že prijmeme také uznesenie, aby
tá informácia bola potom predložená na riadne zastupiteľstvo mestskej časti
Ružinov, pretože som toho názoru, že obyvatelia Ružinova by mali byť informovaní
o tom, aké enviromentálne záťaže tu na mestskej časti Ružinov máme. Aká hrozba je
to pre zdravie obyvateľov Ružinova a čo s tým mieni mestská časť Ružinov a vy,
ako starosta robiť; aby sa zmiernili možno dopady. Alebo či vôbec - čo sa s tým dá
urobiť. To bude na našej komisii. Teraz, druhá vec, druhá moja poznámka. Minulý
mesiac v decembri som nemohla byť na zastupiteľstve Ružinova, lebo som musela
byť u mojej mamy, ktorá bola v nemocnici, a tak som si povedala, že idem pozerať
on-line zastupiteľstvo Ružinova. S hrôzou som zistila, že také neexistuje. Čo ma
prekvapilo. Lebo v tom čase práve bežalo zastupiteľstvo v mestskej časti Staré
Mesto a to bolo on-line. Tak ja by som vás chcela poprosiť, pán starosta, keby
...neverím, že by táto mestská časť si to nemohla dovoliť finančne - keby - a je to
dosť veľká mestská časť, druhá najväčšia, mala priebeh tohto zastupiteľstva, nie iba
po čase zverejnený záznam, ale aby bol prenášaný ... prenášaný priebeh
zastupiteľstva naživo. A tretiu časť, už ani neviem, čo som chcela . Takže ... neviem
možno, že si potom spomeniem. Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pani poslankyňa Štasselová.
p. Štasselová: Ďakujem pekne, ja som len chcela pridať sa k tej výzve, to Žihadielko, lebo
som sa hneď zaregistrovala, každý deň. Neviem, či to dobehneme, lebo ten prvý
projekt je z Brezna a má 3674 registrovaných hlasujúcich a 35 000 hlasov a Ružinov
má 516 hlasujúcich a 2060 hlasov. Keby sme teda, akože sa veľmi posnažili, každý
môže každý deň dva krát hlasovať. A stačí sa teda registrovať. Tá registrácia
vyžaduje ešte aj telefónne číslo, číže je to trošičku komplikované. Ale keď tí ľudia
žiadajú našu pomoc a potom teda sú schopní aj participovať na tom, tak možno by
to stálo za to. Takže to len sa pridávam. A druhú otázku mám na pána starostu, alebo
teda neviem, či to má byť interpelácia, lebo som si nie istá - a možno ste to dostali aj
ostatní. Požiadal ma o pomoc pán Juraj Baško, kde je situácia na Komárňanskej
ulici. Je tam malý kruhový objazd, na mestskom pozemku - a otáčajú sa tam
kamióny, ktoré tam nemajú čo robiť. A vlastne celý ten kruhový objazd a aj tá zeleň
je tam zničená. Čiže neviem, že - oni navrhujú, že stačilo by Zákaz vjazdu pre
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nákladné autá, ktoré tam nemajú čo robiť. Či je to vec Ružinova, alebo či to máme
na meste riešiť?.. Neviem teraz.
p. Pekár, starosta MČ: Poprosím, prepošlite mi túto informáciu. Lebo toto neevidujem,
tento podnet – na... mail a cez dopravného inžiniera a mestskú políciu to zariadime.
Buď je to naše - a cez komisiu dopravy v hlavnom meste -ak je to možné, osadíme
značku.
p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Patoprstý.
p. Patoprstý: Ďakujem. Ja naozaj krátko zareagujem na to Žihadielko, lebo mi to nedá.
Možno keby ten obchodný reťazec tu ľuďom nebral ihriská, nebral parkoviská,
nebúral školy a nestával ľuďom pod oknami ploty, pre ktoré musia obchádzať pol
kilometra na zastávku MHD, tak by možno tých Ružinovčanov viac hlasovalo.
Ďakujem.
p. Pekár, starosta MČ: Ale to nie je o Lidli, ale o Ružinove. Pán poslanec Jusko.
p. Jusko: Pán starosta, ja tiež chcem všetkým poslancom a poslankyniam popriať šťastný
nový rok, veľa úspechov vo volebnom období. Dúfam, že budeme jednotnejší, tak
ako to bolo na začiatku, ako sme si to chceli, aby to bolo na začiatku. Ale nedá mi
vrátiť sa k jednej veci. Vidím, že sa tu formuje poslanecká väčšina, ktorá má záujem
a počúva občanov a chce s nimi rokovať a chce riešiť tieto problémy na
zastupiteľstve. A preto ďakujem tým, ktorí podpísali, že bolo toto zasadnutie . Aj
vďaka nim bolo toto...a ďakujem aj tým poslancom, ktorí podporili tie body
rokovania, ktoré ... sú zmysluplné. Čo sa týka prerokovania harmonogramu, bavili
sme sa o tom. Podpísala to jednoducho väčšina a ja som to predložil a zobral som
vlastne poslanecký návrh z klubu Smeru na harmonogram zasadnutí, ktorý je
intenzívnejší, častejší, ako váš pán starosta. A ja si myslím, že je to dôležité. Lebo aj
toto rokovanie ukazuje, že sa bavíme o veciach, ktoré Ružinovom hýbu, ktoré ho
trápia. Kde to máme povedať? Máme to hovoriť na ulici? Máme si to šepkať? Máme
si to písať? Tuto to chceme počuť. Dneska vidím, že občania vystupovali –
nevystupovali. Ani neviem, či sú tu. Ďakujem pánom poslancom z mestského
zastupiteľstva, ktorí prišli. Ja také nejaké vaše poznámky na ... že som bol v komisii
na ochranu verejného záujmu. Ja som OĽaNO-ista, ja som OĽaNI-ista, ktorý nie je
členom strany, pretože na rozdiel od KDH, OĽaNO nemá členskú základňu
registrovanú. Ja by som bol prvý, ktorý by sa do nej zaregistroval. Ale - je pravda, že
som bol zvolený v koalícii OĽaNO a ďalšej strany. OĽaNO nezaniklo, ja som
nezaradený, aj pretože som sa OĽaNO-istov pýtal - môžem byť nezaradený? S tým
súhlasili. Nemali s tým žiaden problém. Čiže môj mandát nezanikol. Vznikol
voľbou, zvolením, zložením sľubu atď. Na to mám právnu analýzu. Nech sa páči,
začnite... to, čo ste hovorili - veľmi rád sa potom k tomu vyjadrím. Chcem vás
všetkých ... pozvať na zajtrajšiu zabíjačku - slávnosť.. Mňa neteší, že sme tam také
stálice, na začiatku sme tam boli všetci. Prejavme nejakú jednotu, aj keď máme
rozličné názory. Ja verím, že tá - a pozývam aj občanov a verím, že tá zabíjačka bude
mať jednotnú vynikajúcu chuť a nebudú tam také rozdiely ako tu v zastupiteľstve.
p. Pekár, starosta MČ: S faktickou praktickou pán poslanec pán zástupca Pener.
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ďakujem aj kolegovi Juskovi, že
pripomenul niektoré veci. Ja vám tlmočím jednu takú požiadavku. Na webovskej
stránke, pán poslanec, nemáte ako jediný z nás telefónne číslo, nože dajte si tam
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proste niečo. Je to blbé keď obyvatelia vlastne ...ak nevedia telefonicky zohnať,
potom to musíme vysvetľovať nevieme... Veď treba byť s tými ľuďmi v kontakte.
Nie v ...ilegalite. Díky.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím predsedu návrhovej komisie, ak
boli navrhnuté nejaké uznesenie, aby sme začali o nich hlasovať.
p. Sloboda: Ďakujem pekne. Bolo ... návrhovej komisii predložené len jedno... jeden návrh
uznesenia od pani Reinerovej a návrh uznesenia znie: Miestne zastupiteľstvo žiada
starostu Mgr. Ing. Dušana Pekára predložiť resp. pripraviť návrh štruktúry
systémových opatrení na použitie získaného poplatku za rozvoj na rokovanie
všetkých komisii miestneho zastupiteľstva. Za rok 2017 mestská časť BratislavaRužinov vyrúbila poplatok vo výške 501.375 Eur. 65 percent zostane mestskej časti,
32 percent odvedie mestská časť mestu. Termín: do aprílového zasadnutia miestneho
zastupiteľstva. Pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme
sa na hlasovanie. Hlasujeme.
Hlasovanie: Za hlasovalo 14 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 3 nehlasovali.
Uznesenie bolo schválené. Máme ešte ďalšie?
hlasovanie č. 20.
za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3
- uzn. č. 570/XXXIII/2018
p. Sloboda: To bolo posledné.
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Keďže sme prerokovali všetky body, schválené body
dnešného rokovania končím 23. ... pardón 33. zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Poprosím ešte o záverečnú prezentáciu.
záverečná prezentácia: 17
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MVDr. Marián Gajdoš, v. r.
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