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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

 

Z á p i s 

 

z XXXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 13. februára 2018 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Mgr. Dušan Pekár – starosta 

 

Overovatelia : Dr. Pavol Jusko, Mgr. Martin Pener 

 

Návrhová komisia:               PhDr. Patrik Guldan,  Ing. Martin Patoprstý,  Ing. Tatiana 

Tomášková 

 

Ospravedlnení: Ing. Tomáš Alscher, MPH, Ing. arch. Lucia Štasselová 

 

Neskôr prišli: Mgr. Martina Fondrková, Mgr. Attila Horváth, Mgr. Martin 

Lazík, Mgr. Jozef  Matúšek 

 

Skôr odišli: Mgr. Igor  Adamec, Bc. Radovan Bajer, Mgr. Martin Ferák, 

MVDr. Marián Gajdoš,  Ing. Peter Hrapko, Mgr. Petra 

Palenčárová, 

 
 
 

Program 

 

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

– uznesenia č. 571/XXXIV/2018 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2018-2020 

Predkladá: starosta 

– uznesenie č. 572/XXXIV/2018 

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

2018   

Predkladá: predsedkyňa KPP 

– uznesenie č. 573/XXXIV/2018 

4. Návrh  na prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“ KN v lokalite Včelárskej ulice v  

Bratislave,  parc.  č.  237/39,   kat. úz.   Ružinov  do   bezpodielového   spoluvlastníctva  

Oľgy Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05 Bratislava, podľa 

ustanovenia  § 9a  ods. 8 písm.  e) zákona  SNR č.  138/1991 Zb.  o  majetku  obcí  v  znení 

neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Predkladá:  Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky 

– uznesenie č. 574/XXXIV/2018 
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5. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“, kat. 

úz. Ružinov  parc. č. 2670/29 m²  o výmere 111 m², zastavané plochy a nádvoria   do  

vlastníctva Mgr. Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3 

a Márii Darvašovej a Vladimírovi Darvašovi v podiele 1/3, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa   

Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky 

– uznesenie č. 575/XXXIV/2018 

6. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých 

textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 
Predkladá: starosta 

– uznesenie č. 576/XXXIV/2018 

7. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

Predkladá: prednosta  

– uznesenie č. 577/XXXIV/2018 

8. Interpelácie 

9. Rôzne 

a) Záchrana lokality starého Prievozu 

Predkladá: JUDr. Vojtašovič, poslanec a PaedDr. Barancová, poslankyňa 

- uznesenie č. 578/XXXIV/2018 

b) Odstránenie betónových skruží na verejných priestranstvách Ružinova 

Predkladá: Ing. Patoprstý, poslanec 

- uznesenie č.  579/XXXIV/2018 

c) Štruktúra plánovaných nákladov na rekonštrukciu DJ Banšelova 

Predkladá: Ing. Tomášková, poslankyňa 

- uznesenie č. 580/XXXIV/2018 

d) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na Štedrej ul. 

Predkladá: Ing. Patoprstý, poslanec 

- uznesenie č. 581/XXXIV/2018 

 
 
 
 
 
 
PREPIS 

z  XXXIV. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 13.02. 
2018  v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva  

 

Úvod 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobrý deň dámy a páni, milí hostia, vítam vás na 34. zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. Dovoľte, aby som 

privítal hlavného komisára, doktora Tuleju, veliteľa Okrskovej stanice Mestskej 

polície Bratislava-Ružinov,  poslanca hlavného mesta inžiniera Chrena a inžinierku 

Tvrdú. Poprosím ospravedlniť z neúčasti na dnešnom rokovaní pani poslankyňu 

Štasselovú a pána poslanca Alschera. Neskôr na rokovanie príde pani poslankyňa 
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Fondrková, pán poslanec Lazík, pán poslanec Matúšek a pán poslanec Horváth. O 

skorších odchod z rokovania požiadali:  pani poslankyňa Palenčárová a  páni 

poslanci Bajer, Ferák, Hrapko, Adamec a pán zástupca Gajdoš. Poprosím, dámy a 

páni, o úvodnú prezentáciu.  Prezentovaných 16 poslancov. Konštatujem, že dnešné 

rokovanie je uznášania schopné.  

 

 

Bod. č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

p. Pekár, starosta MČ: Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť pána zástupcu Penera 

a pána poslanca Juska. Má niekto iný návrh? Nemá. Pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, 

že za overovateľov zápisu boli zvolení: pán poslanec Jusko a pán zástupca Pener.  

hlasovanie č. 1. 

           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uzn. č. 571/XXXIV/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ : Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť: pani poslankyňu 

Tomaškovú, pána poslanca Patoprstého a pána poslanca Guldana. Sú aj ďalšie 

návrhy? Nie sú. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  

hlasovanie č. 2. 

           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uzn. č. 571/XXXIV/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ : Konštatujem, že návrhovú komisiu tvoria: pani poslankyňa 

Tomášková, pán poslanec Patoprstý a pán poslanec Guldan. Poprosím, aby si zobrali 

hlasovacie karty, materiály, aby zaujali miesto určené návrhovej komisii, zvolili si 

spomedzi seba predsedu a oznámili mi jeho meno. Na dnešné rokovanie ste dostali 

návrh programu. Pýtam sa, je nejaký doplňujúci, respektíve pozmeňujúci návrh na 

dnešné rokovanie? Nie je. Poprosím z návrhovej komisie, aby sme dali návrh 

hlasovať o návrhu programu. Nech sa páči, pán poslanec Guldan. Mikrofón pre pána 

poslanca. Ďakujem, poprosím pani predsedníčka, aby sme mohli hlasovať o 

programe dnešného zastupiteľstva. 

 

p. Tomášková:  Ďakujem pekne. Pán starosta, prosím nechajte hlasovať o návrhu programu 

dnešného zastupiteľstva. 

 

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

 

Hlasovanie: Za 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  

hlasovanie č. 3. 

           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uzn. č. 571/XXXIV/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ : Schválili sme si program rokovania tak, ako bol predložený.  
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Bod č. 2.  

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 2 - Návrh rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020. V krátkosti - návrh programu... návrh 

rozpočtu uvediem ja. Miestnemu zastupiteľstvu predkladám na schválenie rozpočet 

mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018, s prognózou na roky 2019 až 2020. 

Realizácia navrhovaného rozpočtu bude predpokladom zabezpečenia originálnych 

samosprávnych kompetencií obce, ako aj kompetencií, ktoré mestská časť vykonáva 

v režime preneseného výkonu štátnej správy. V oblasti príjmov sa vychádza zo 

septembrovej prognózy daňových príjmov z verejnej správy na roky 2018 až 2020. V 

oblasti výdavkov sa vychádza s prihliadnutím na vývoj skutočnosti v 

predchádzajúcom období na zachovanie činnosti funkcii mestskej časti, tak, ako to 

bolo v predchádzajúcom období. Na príjmovú časť rozpočtu mestskej časti vplývajú 

aj .... makroekonomické prostredie a to oživenie trhu práce nárast ... o 1,4 percentá, 

pokles miery nezamestnanosti, zrýchlenie slovenskej ekonomiky - podľa odhadov 

Ministerstva financií, úspešnosť výberu daní, zvýšenie prognózy daňových a 

odvodových príjmov na rok 2018. Tak, ako v minulosti alebo v decembri som 

hovoril, tento rozpočet je tvorený konzervatívne, s tým, že nás čakajú aj zmeny 

rozpočtu v priebehu tohto kalendárneho roka; keďže k sme  nezapracovali ešte 

zmenu miery solidarity a ďalšie ... ďalšie ukazovatele, ktoré ... od ktorých je závislý 

rozpočet mestskej časti, tzn. rozpočet hlavného mesta a rozhodnutia poslancov 

hlavného mesta. Toľko na úvod. Otváram diskusiu. Pán poslanec Hrabko, nech sa 

páči.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Rád by som predniesol návrh zmeny uznesenia k tomuto bodu 

- Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 až 2020. Návrh 

zmeny predkladám ja, ako predseda komisie sociálnych služieb a JUDr. Martin 

Vojtašovič, ako predseda finančnej komisie. Návrh zmeny uznesenia: Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov, na základe svojho uznesenia číslo 

548/32/2017 zo dňa 12. 12. 2017, ktorým predložili návrh rozpočtu k 12. 12. 2017 

schválil zmenu výdavkovej časti bežné príjmy kapitola 8 - Rekreácia,  kultúra, 

náboženstvo, položky 08.2.09 635 006 - Vybrané kultúrne vzdelávacie výkony 

prevádzke prevádzka zo sumy 750.896 Euro na 490.896 Euro a ktorým presunula 

sumu vo výške 250.000 Euro ... do kapitoly 10 Sociálne zabezpečenie, bližšie 

nešpecifikované. Za a.)  prerozdeľuje presunutú sumu vo výške 250.000 navýšení v 

jednotlivých položiek pre potreby sociálneho zabezpečenia nasledovne. Za 1.) bežné 

výdaje EDS - bežný transfer +130.000, sociálne služby pre fyzické osoby +50.000, 

detské jasle +10.000. Za 2.) kapitálové výdaje transfer pre domov dôchodcov 

+60.000. Za b.) schvaľuje bežné výdavky na rok 2018 vo výške 32,031.445 Euro a 

kapitálové výdavky na rok 2018 vo výške 3,513.300 Euro. Odôvodnenie máte na 2. 

strane návrhu uznesenia, ktoré bolo predložené vlastne do každej lavice, do.. 

každému poslancovi aj pánovi starostovi. Na zastupiteľstve 12. 12. zastupiteľstvo 

rozhodlo, že pre tento rok chce viacej preferovať sociálne služby; na základe tohto 

vlastne prijalo uznesenie, ktoré vlastne presúva 250.000 z kultúry na sociálne 

zabezpečenie. Keďže pán starosta v rozpore s uznesením predkladá pôvodný ... 

rozpočte na rok 2018, predkladáme teda ...dvaja komisie finančnej a podnikateľskej 

komisie a sociálnych služieb nasledujúci rozpočet. Poprosím spolupredkladateľa 

pána Vojtašoviča aby pokračoval.  
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p. Pekár, starosta MČ: Po pánovi Guldanovi dám hlasovať o ľuďoch, ktorí sa prihlásili k 

tomuto bodu. Čiže - zapamätajte po faktických dvoch a štvrtom prihlásenom, dám 

vystúpiť ľuďom, ktorí sa prihlásili k tomuto bodu. Faktická pán poslanec Vojtašovič.  

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Chcem len doplniť pána kolegu Hrapka, teda ako predseda 

finančnej komisie spolu predkladám toto pozmeňujúce uznesenie, pretože teda, ako 

vieme, miestne zastupiteľstvo 12. decembra schválilo uvedený presun prostriedkov a 

požiadalo starostu prerozdeliť túto sumu pre potreby sociálneho zabezpečenia, na 

základe vyhodnotených potrieb a priorít. K tomu sme sa nejako stále nedopracovali; 

preto sa pán starosta obrátil listom na poslancov, aby predložili v uvedenej veci 

pozmeňujúci návrh. Teda aj s pánom predsedom sme teda, aj poslanci, zobrali teda 

opraty do svojich rúk a v príslušných komisiách, čiže v komisii finančnej a komisii 

sociálnej sme prerokovali za účasti starostu, vicestarostu, vedúceho odboru 

sociálnych služieb, riaditeľky Ružinovského domova seniorov, zodpovedných 

pracovníčok za jasle, centrá pre seniorov a iných príslušných osôb a bolo dohodnuté 

prerozdelenie tejto sumy na uvedené účely, ako je uvedené.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas!  Faktickou pán zástupca Pener.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo pán starosta ja len takú technicku 

technickú pripomienku. V tom stanovisku finančnej komisie čítam - je teda výsledok 

hlasovania - že som bol predkladateľom na finančnej komisii. Ľutujem, to je nejaké 

nedorozumenie. Predkladateľom som tam nebol. Keby sme to mohli dodatočne s 

tajomníčkou opraviť, nech neostane nejaký nesprávny záznam. Len toľko maličkosť, 

ďakujem.  

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Komisia územného plánu a životného 

prostredia a dopravy ešte bola vtedy, 29. januára, prerokovala na svojom zasadnutí 

návrh na rekonštrukciu komunikácie chodníkov, ktorý sme mali  predložený a prijala 

k tomu nasledovné uznesenie. Hneď to prečítam. B3 - Prítomní členovia komisie 

územného plánu, životného prostredia a dopravy berú na vedomie predložený 

materiál. Komisia s predloženým návrhom súhlasí a komisia zároveň žiada navýšiť 

rozpočet takto: - Na komunikácie, na položke 950. 000 zo 480, na opravu chodníkov 

a budovanie chodníkov zo 170 na 350.000 a na cyklotrasy, na dvojnásobok, zo 60 na 

120.000. Čiže predkladám a... požiadali ma teda, aby som predložila, keďže náš 

predseda vtedy prítomný nebol, tak to predkladám ja, ako návrh uznesenia do ako 

zmena textu materiálov v návrhu rozpočtu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Ružinov navrhuje zvýšiť v návrhu rozpočtu na rok 2018 položky takto: - 

Teda položka 451 -Rekonštrukcia miestnych komunikácií zvýšiť na 950.000, 

Budovanie cyklotrás zvýšiť na 120.000, budovanie chodníkov zvýšiť nad 350.000. Je 

to navýšenie spolu o 710.000. A toto navýšenie navrhujeme z rezervného fondu; teda 

znížiť rezervný fond o túto čiastku 710.000, pretože vieme, že dostaneme od štátu 

daň z fyzických osôb, sa teda navýši - ako pôvodne bola prognozovaná, ale že to 

príde možno niekedy uprostred roka a ...najbližšie zastupiteľstvo máme v apríli, tak 

preto návrhujeme to teraz použiť z rezervného fondu. A potom možno ....to sa bude 

dať presunúť z tých daní z príjmov z navýšenia, ktoré dôjdu pre mestskú časť 

Ružinov. Zatiaľ tam máme rezervný fond, ktorý možno použiť na kapitálové 

výdavky. A zdôvodňujeme to tým, že máme - hovoríme tomu zásobník projektových 
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dokumentácií - na rôzne úseky chodníkov, komunikácií a cyklotrás, ktoré sú už 

pripravené, len neboli pokryté financiami, na to aby sa mohli začať realizovať, teda 

obstarať a realizovať. A preto sme navrhli túto sumu len na tie úseky komunikácií, 

cyklotrás a chodníkov, na ktoré už projektovú dokumentáciu vypracovanú máme. 

Tak poprosím podporu tohto materiálu.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas!  Nasleduje pán poslanec Jusko.  

 

p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Chcem sa vyjadriť k dvom veciam, v tomto bode. Prevé - 

že podporím návrh, pozmeňujúci, pána Hrapka, tak ako som ho  podporil  už v 

predchádzajúcich zastupiteľstvách, tak budem pokračovať aj teraz. Ďakujem, že ste 

to upresnili. Preto na začiatku bola myšlienka a teraz sú konkretizované. Na 2. strane 

nepodporím, ak bude uznesenie o schvaľovaní rozpočtu ako celok; pretože už som 

niekoľkokrát spomínal - Bol som 2× na príprave rozpočtu, ktorý organizoval pán 

starosta, 2× som navrhoval a požadoval, aby sa aplikovalo uznesenie zo 17. 10. teda 

uznesenie miestneho zastupiteľstva o revitalizácii Športového areálu na 

Odstredkoch.  2× som nebol vypočutý, tretíkrát som už nešiel na to stretnutie, 

pretože bolo bezpredmetné. Preto nepodporím tento rozpočet, pretože - po 1. vôľa 

väčšiny poslancov nebola naplnená v tomto rozpočte, podľa mňa. Po 2. - pretože 

vždy si nájdeme prostriedky napr. ak sme dávali dotácie na organizácie, ktoré sú 

mimo nášho riadenia. A na vlastné akosi zabúdame. Ďakujem.  

 

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

 

p. Bajer: Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, vážené kolegyne, kolegovia, pán Jusko, 

keďže je zajtra Valentín, možno vám teraz touto cestou vám dám – aj ja vám 

valentínsky darček a to je to, že – v podstate- keď chceme už brať peniaze Cultusu 

vo výške 250.000 Eur, tak ja dávam tiež návrh zmeny uznesenia k bodu číslo 2. 

A ten návrh uznesenia znie, že: - Mestská časť Bratislava-Ružinov schvaľuje presun 

finančných prostriedkov v predloženom návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Ružinov na rok 2018 až 2020 takto: -Z položky 0830 644 002161, čo je TVR a RE -

123.333 Eur na položku 9121 717 002 116 - to je kapitálový transfer; to je Základná 

škola a materská škola, Športový areál Základná škola Ostredkova vo výške 

123.333 Eur.  Materiál môžem potom dodať. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan. A potom dám hlasovať 

o prihlásených k tomuto bodu.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Položku 250.000 Eur, ktorú na minulom 

zasadnutí zastupiteľstva navrhoval pán poslanec Alscher presunúť od Cultusu na 

položku, ktorá má pokryť sociálne zabezpečenie, považujem tieto položky v 

pôvodnom rozpočte za optimálne kryté; sú v súlade s plánom hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Ružinov. Návrh na presun osobne 

vnímam ako pokus o likvidáciu spoločnosti Cultus. A z tohto dôvodu nepodporím 

predložený návrh poslancom Hrapkom. Poprosil by som poslancov, ktorí sa grupujú 

v zoskupení, politickom, ktorý som ja teda nepoznal, keď som kandidoval do tohto 

zastupiteľstva, spolu v súčinnosti aj s poslancami Smeru, robia veci, ktoré nútia 

potom poslancov predkladať také návrhy, ako predložil aj teraz pán poslanec Bajer. 

Ja poprosím, keby sme akceptovali aj istú mieru zodpovednosti za prípravu rozpočtu, 

ale nerobili také veci, aby sme menili filozofiu rozpočtu, z ktorého vzídu aj sociálne 
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rozpory a prepúšťanie zamestnancov - našich, našich spoločností. Ďakujem za 

pozornosť.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. ...Ako vystúpenie k tomuto bodu sa prihlásila pani 

Helena Uhlířová, pán Ľuboš Michalička, pani Erika Drgoňová - riaditeľka Základnej 

školy Ostredková, pán Adam Grexa a pani Eva Mosnáková. Dám hlasovať, aby ste 

rozhodli či môžu vystúpiť k tomuto bodu. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: 13 bolo ... 13 poslancov bolo za, nikto nebol proti, traja sa zdržali.  

hlasovanie č. 4. 

           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 2 

- návrh bol prijatý 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pripraví sa pani Uhlířová. Na túto poznámku ...ja som už na túto 

poznámku, dávajte ... alebo teda buďte pozorní dámy, páni poslanci, hovoril, že 

potom pokračujeme v diskusii. Pani pani Uhlířová 3 minúty a pripraví sa pán Ľuboš 

Michalička, nech sa páči k mikrofónu.  

 

p. Uhlířová, obyvateľka MČ : Vážený pán starosta, vážení poslanci miestneho 

zastupiteľstva, len pred pár dňami sme sa dozvedeli o vašom návrhu znížiť rozpočet 

Cultusu Ružinov o 250.000, čo je pre činnosť záujmových skupín, vrátane dvoch 

skupín pravidelného cvičenia senioriek prakticky likvidačné. To vám, vážení 

poslanci, vaši voliči nestoja za to, aby sa o tomto zámere včas dozvedeli? Staroba a 

starnutie je téma ktorá si v dnešnej dobe zaslúži veľkú pozornosť. Počet seniorov vo 

väčšine krajín sveta neustále stúpa a so zvyšujúcim sa vekom stúpa aj využívanie 

zdravotníckych služieb seniormi. Európa starne, preto sa ťažiskovým problémom 

modernej spoločnosti sa stáva zmysluplné trávenie jesene života. Túto skutočnosť si 

uvedomila aj vláda Slovenskej republiky, keď schválila svojim uznesením číslo 688 

zo 4. 12. 2013 Národný program aktívneho starnutia. Cieľ tohto programu som 

zahrnula do projektu, ktorý sa s úspechom začal realizovať v rámci dvoch skupín 

pravidelného cvičenia 80 senioriek, zdarma, bez poplatku. O tento druh bol... o tento 

druh cvičenia bol enormný záujem a stále nám rastie. Všetky seniorky sú trvalým 

bydliskom v Ružinove. K tomu, aby seniori mohli viesť plnohodnotný a kvalitný 

život je nevyhnutné, aby boli sebestační a nezávislí na cudzej pomoci a aby nemali 

problémy so zdravotným stavom. Ten môžu ovplyvniť správnym životným štýlom, s 

ktorým bezprostredne súvisí aj pravidelná pohybová aktivita. Pravidelné cvičenie 

upevňuje zdravie seniorov, pôsobí preventívne proti chorobám, spomaľuje proces 

starnutia, má vplyv na ich mobilitu a v neposlednom rade má vplyv na zlepšenie ich 

psychického stavu a duševnej sviežosti. Neaktívnosť často spôsobuje, že seniori 

stratia záujem a schopnosť robiť veci sami, môže viesť k častým hospitalizáciám, 

návšteva lekára či užívaniu liekov. Preto by sme sa mali nad týmto problémom 

zamyslieť a snažiť sa seniorom ponúknuť, čo najviac možností pre trávenie voľného 

času. Je smutné, že vaším rozhodnutím utrpia najzraniteľnejší ... ako sú seniori, deti 

a mládež. Tretí vek, tento medzník v našom živote, treba chápať pozitívne. Nie ako 

svetlo na konci tunela. Je aj jedinečnou príležitosťou ako jeseň života prežiť 

plnohodnotne a tvorivo. Vážení poslanci miestneho zastupiteľstva, zvážte, či si 

ľudia, ktorí celý produktívny vek tvorili hodnoty, nezaslúžia jeseň života prežiť 

radostne a zmysluplne. Žiadam vás preto o prehodnotenie vášho stanoviska s cieľom 

aj naďalej umožniť seniorkám pravidelné cvičenie. Veríme, že po zvážení uvedených 
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skutočností zmeníte vaše rozhodnutie a naďalej budete finančne podporovať aktivity 

v Dome kultúry Ružinov. Ďakujem za pozornosť.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán Michalička a pripraví sa pán Grexa.  

 

p. Michalička, obyvateľ MČ: Dobrý deň prajem. Vážený pán starosta, vážení pani 

poslanci, vážení hostia, som tu za Klub plastikových modelárov, ktorí uskutočňujú 

súťaž Plastikovú zimu v DK Ružinov už po desiatykrát. Sme vraj jedno z najväčších 

podujatí v tomto Kultúrnom dome. Túto súťaž môžeme od 1. ročníkov usporiadavať 

iba vďaka veľkej ochote a finančnej ústretovosti DK Ružinov. Prosím vás, aby ste 

pri rozhodovaní o rozpočte pre toto kultúrne zariadenie prihliadali na dôsledky, ktoré 

z toho vyplynú alebo budú plynúť pre pre skupiny nadšencov, kam patríme aj my. 

Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pán Grexa.  

 

p. Grexa, obyvateľ MČ: Ďakujem. Ďakujem za slovo. Pán starosta, ja by som sa rád spýtal, 

že prečo sa tu bavíme o 250.000 Euro pre Cultus, keď ľudia nemajú ako chodiť do 

roboty, stoja v zápchach, chodia po neupravených cestách, chodia proste po 

rozbitých cyklochodníkoch, ktoré na niektorých miestach končia slepými uličkami. 

Deti nemajú kam chodiť do škôlok - a vy sa tu handrkujete už tri mesiace o nejakom 

rozpočte. Prečo neriešite naozajstné otázky?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani riaditeľ..., /poprosím kľud/ nasleduje pani 

riaditeľka Drgoňová a pripraví sa pani Eva Mlsnáková. 

 

p. Drgoňová, riaditeľka ZŠ:Vážený ...pán starosta, vážené panie poslankyne, páni 

poslanci, prihováram sa k vám v mene riaditeľov základných škôl v našej mestskej 

časti Ružinov. Dovoľte mi vysloviť dve dôležité slová pre vás. To prvé je ďakujem a 

to druhé -prosím. Ďakujem vám za to, že ste v minulom rozpočte schválili finančné 

prostriedky na rekonštrukcie základných škôl aj školských ihrísk. Ďakujem vám a 

prosím vás, aby ste rovnako múdro rozhodli aj v tomto novom finančnom rozpočte v 

prospech ružinovských detí. Pri stretnutiach s vami, pani poslankyne, páni poslanci, 

sa nás často pýtate, čím by ste mohli pomôcť. Tí ktorí sa s nami stretávate v radách 

škôl poznáte naše priority. Potrebovali by sme dokončiť zateplenie, opravu budov, 

ektroinštaláciu a opravu všetkých hygienických zariadení vo všetkých priestorovo vo 

vašej mestskej časti, do ktorých vám deti chodia. Konkrétne potrebujeme naďalej 

pomoc od Ružinovského športového klubu, ktorý nám organizuje športové súťaže - 

Ružinovskú ligu. Chceli by sme pridať požiadavku na zorganizovanie plaveckého 

kurzu, ak by to bolo možné, pre všekých prvákov v Ružinove zdarma. Taktiež 

potrebujeme naďalej využívať kultúrne zariadenia v našej mestskej časti pre našich 

žiakov, aj ich rodičov. Už sa stalo tradíciou, že organizujeme v Dome kultúry 

akadémie našich detí pre rodičov zdarma. Vieme, že ide o navýšenie prevádzkových 

nákladov v Dome kultúry, ale deti takto majú možnosť minimálne 1× ročne si zažiť 

ten pocit vystupovania na naozajstnom pódiu, za pomoci osvetľovačov, zvukárov 

techniky, ktorá - povedzme si otvorene, tiež už dosluhuje a potrebovala by finančnú 

injekciu, i keď v poslednom období zaznamenávame mnohé zlepšenia. Umožnite 

nám, prosím, i naďalej navštevovať kultúrne zariadenia mestskej časti, častokrát 

zdarma. Potrebujeme ich aj na organizovanie rôznych súťaží - recitačných, 

výtvarných,  matematických, cudzojazyčných olympiád či populárnu súťaž 
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o Ružinovský idol, ktorý by sme nemali kde realizovať, pretože dispozičné riešenia 

našich škôl a ani ich kapacita nám to neumožňujú. Urobte, prosím, pre naše deti aj z 

týchto priestorov bezpečné a atraktívne prostredie, kam budú deti chodiť aj so 

svojimi rodičmi aj s kamarátmi na krúžkovú činnosť pod vedením odborníkov. 

Oveľa radšej, ako by doma vysedávať pri telke, počítači, či sociálnych sieťach, 

prípadne v prefajčených krčmách vysedávať. Nenechajte schátrať tieto kultúrne 

stánky, v ktorých sa potrebujú deti učiť sociálne spolunažívať. Potrebujú reálne 

navštevovať kultúrne podujatia, kde sa naučia kultivovane správať. Veď nie je našim 

cieľom nahnať deti do telocvične a ... na výchovný koncert, keď máme v Ružinove 

dom kultúry, ktorý nám už tiež ohlodal zub času ohlodal - zvonka i zvnútra.  A určite 

verím, že postupne vyčleníte oveľa viac finančných prostriedkov na jeho 

rekonštrukciu a urobíte z neho niečo, ako spoločných stretnutí deti, rodičov i nás 

učiteľov. Tých  250.000 to som v šoku, že chcete zobrať. Ale už len záverečne - 

ďakujem a prosím. Ďakujem vám za to, že naše ružinovské deti budú mať vďaka 

poslancom  zrekonštruované školy, školské areály, športoviská a kultúrne zariadenia 

na trávenie voľného času a veľmi pekne vás zdvorilo prosím, aby v tom rozhodovaní 

o rozpočte zvíťazil váš zdravý úsudok nad politickým bojom a nevraživosťou. 

Ďakujem pekne.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem.  Nasleduje, ako teda posledná za obyvateľov, vystúpi 

pani Eva Mosnáková. Nech sa páči.  

 

p. Mosnáková, obyvateľka MČ: Dobrý deň. Tak aby som to dlho nezdržiavala - ide o tých 

250.000 korún... Euro. Je to ešte o to horšie, že ja, ktorá cvičím už 24 rokov 

zdravotný telocvik v Cultuse, na Kaštieľskej ulici, tak sme konfrontovaní s veľmi 

pravdepodobnou skutočnosťou, rovnajúcou sa ozaj skutočnosti, že táto budova bude 

zlikvidovaná pre Cultus. Bude asi predaná, nevieme komu nevieme kde, 

domnievame sa, že prestane slúžiť svojím sociálnym a kultúrnym účelom, ktoré teraz 

robí. Mne to celé pripadá ako jedna široká rodina, ktorou je Ružinov - sú tu rodičia, 

sú tu detičky a sú tu starí ľudia, - teda starí rodičia. A teraz keď donesie otec výplatu 

tak povie: - tak viete čo, vy starí, vy sa uskromnite, vy zostaňte doma, nebudete 

cvičiť, nebudete chodiť na kultúru,...  vy môžete byť doma, ale deti pôjdu do škôlky, 

lebo to viacej potrebujú. Neviem, či je toto treba, keď nám je všetkým jasné, podľa 

úvodu dnešnej schôdze, že vlastne ten Ružinovský obvod, toto územie, nie je nejako 

postihnuté, finančne. Veď teda naozaj, ekonomicky je tento štát na tom dobre, tak 

neviem. Je jeden mesiac, ktorý je venovaný starým - áno? Robia výlety, majú niečo 

zadarmo a odrazu sa im zoberie úplne možnosť, aby boli aktívni. Dôsledkom toho 

bude ale, že budú obsadzovať postele v nemocniciach. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pokračujeme v diskusii. Faktickou bol prihlásený pán 

poslanec Hrapko.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Dať faktickú asi po 15 minútach,  je veľmi zaujímavé; pretože 

už ani ja neviem pomaly na čo som reagoval. Ale pokiaľ sa pamätám, tak som 

reagoval na Patrika Guldana a na jeho tvrdenie, že sa jedná o likvidačné... 

rozhodnutie. - Takže ja by som dal možnože trošku čísla. Minulý rok,... oproti 

minulému roku bol v tomto návrhu rozpočtu zvýšený rozpočet Cultusu o 77.000 

a Cultus mal hospodáriť so ziskom 55.000 - z roku 2017. Tzn. že rozdiel medzi tým, 

čo sa tu píše  - tých  250.000 nie je celkom pravda. Pretože oproti minuloročnému 

rozpočtu, keď odpočítame zisk, je  iba 117.500 Euro. Čiže - rozhodne sa nejedná 



10 

 

o žiadne likvidačné. A keď sa pozriete na to, čo všetko Cultus robí, tak si myslím, že 

to nie je absolútne nič, čo by nejakým spôsobom likvidovalo Cultus ako taký.  

..Dobre, budem pokračovať potom. Ďakujem.  

 

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

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne. Chcel by som dať do pozornosti ešte 

jeden aspekt tohto návrhu, ktorý predložil pán poslanec Hrapko za Smer. Vnímam to 

tak, že aktivity Cultusu treba vnímať ako súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu 

materských a základných škôl. Podporila ma týmto názorom... v tomto názore ma 

utvrdila pani riaditeľka Základnej školy. To si nemyslím, že by bolo v našom 

....v našom záujme ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Koniec?... Druhýkrát faktická pán poslanec Guldan? Nasleduje 

pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: /... Kto ide teraz? S faktickou ide Guldan?/ Dobre, ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Obracia sa na nás predstaviteľka 

Mestského výboru Csemadoku z Podunajských Biskupíc, naša kolegyňa a mestská 

poslankyňa pani Izabela Jégh s listom, ktorý vám chcem prečítať. Týka sa to 

Cultusu. „Vážení páni poslanci, poslankyne, obraciam sa na vás, nielen ako vaša 

kolegyňa mestského zastupiteľstva, ale aj ako miestna poslankyňa mestskej časti  

Podunajské Biskupice a zároveň aj predsedníčka mestského výboru Csemadoku v 

Bratislave o pomoc vo veci skrátenia rozpočtu o 250.000 Eur pre Cultus v Dome 

kultúry Ružinov. Mestský výbor Csemadoku a osobne aj ja spolupracujem 

s Cultusom už 28 rokov, k plnej spokojnosti aj návštevníkov, ktorí chodia na nami 

organizované podujatia, ktorých je ročne niekoľko. Dom kultúry ... Ružinov v celej 

južnej časti Bratislavy je jediným vyhovujúcim, cenovo prístupným, multifunkčným 

kultúrnym zariadením s divadelným sedením, nielen pre samotnú mestskú časť  

Ružinov, ale aj pre mestské časti Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Vedenie tohto 

zariadenia, či už v minulosti, alebo aj teraz, robili a robia všetko preto, aby dom bol 

živý - s viacjazyčnými kultúrnymi programami. Maximálne podporuje občianske 

združenia, ktoré štátom nie sú dotované; podporuje školy, materské školy, takisto aj 

seniorov s rôznymi programami. Národnostná organizácia Csemadok a to mestský 

výbor aj v tomto roku má rezervované 3 termíny na kultúrne predstavenia - 28. mája 

Jókaiho divadlo z Komárna hosťuje s predstavením Rómeo a Júlia v réžii Martina 

Hubu v rámci ... 32. Mestských kultúrnych dní v Bratislave.  15. októbra opäť 

Jókaiho divadlo z Komárna a 19. novembra nejaké divadlo zo zahraničia, 

pravdepodobne z Budapešti. Skrátením rozpočtu Cultusu o 250.000 Eur. Okrem 

týchto spomenutých programov zmaríte aj celý rad iných programov a Cultus bude 

nútený obmedziť svoje aktivity tým, že nebude mať na výplaty zamestnancov, ktorí 

pre to.... vyvíjajú maximálne úsilie, alebo nebudú mať financie na režijné náklady; 

tak tým znemožníte doterajší pulzujúci kultúrny život v tomto zariadení, a doslovne 

myslené – vyženiete nájomcov tých, ktorých ... z tých  ktorých priestorov a už vôbec 

nebude možné pokračovať v obnove tohto zariadenia, ktoré slúži kultúre. Chcem vás 

poprosiť, aj v mene ostatných, ktorí do tohto kultúrneho stánku prinášajú život – 
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prehodnoťte svoje stanovisko k tejto veci a odstúpte od skrátenia rozpočtu Cultusu.“ 

Ďakujem pekne.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje faktickou pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán starosta. Zobral som si slovo, lebo myslím, že táto diskusia prerastá 

do rôznych emócií; a to nie je dobré. Po prvé, som členom aj dozornej rady a po 

druhé, zazneli tu veci, ktoré majú skôr vytvárať emócie, ako sú objektívne. 

A uvediem to na pravú mieru. Cvičenie seniorov – áno, áno, vítame to. Ja som bol 

v Jednote dôchodcov Slovenska na Zimnej. Prehováral som ich, asi 5-krát, seniorky, 

či nechcú cvičenie jogy priamo v tých priestoroch, tam, že si môžu aj grant požiadať. 

Nebol o to záujem. Odrazu je nejaký záujem. Ste, predpokladám, súčasťou Jednoty 

dôchodcov Slovenska. Lebo na Kaštieľsku občas chodím do seniorského klubu, 

veľmi sa mi páči a nemusíte sa báť, že tá budova bude - po prvé zbúraná, alebo 

predaná. O tom nehovoríme. O tom nerokujeme. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pani poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem. Mala by som reagovať na faktickú pána Juska, ktorý ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nemôžte, podľa rokovacieho poriadku.  

 

p. Šimončičová: Ale... keď ja som mala príspevok a Jusko na mňa reagoval, tak ja reagujem 

naňho naspäť – to môžem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: To už sa tu zvrháva. Vy nedávate pozor, pretože pán Jusko 

nereagoval na vás, alebo na predrečníka, ale faktickou reagoval na vystúpenie 

obyvateľov, čo mal reagovať hneď, keď vystúpili obyvatelia.  

 

p. Šimončičová: No ... ale nereagoval.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nereagoval. 

 

p. Šimončičová: Vyzeralo to, že reaguje na mňa.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže ... 

 

p. Šimončičová: Ja som len chcela dočítať, čo som nestihla prečítať. Takže ak môžem, pán 

starosta. Že ...  píše ešte v svojom liste, že „verím v to ... Váš pozitívny postoj, ako aj 

ostatných poslancov miestneho zastupiteľstva, v zachovanie rozpočtu Cultusu 

a zamedzíte tomu, aby sa toto kultúrne zariadenie stalo obeťou prípadnej nenávisti 

a rôznych politických súperení.“ To som ešte zabudla prečítať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Riadnym ... riadne prihlásený pán zástupca Gajdoš. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ja by som rád reagoval, len myslím, 

že pán už odišiel, na ... na pána Grexu, pretože jeho vystúpenie bolo reálne mimo 

kontext, nakoľko tých 250.000 není navrhovaných na chodníky atď. Čiže len tak 

mimo. Chcem ale upozorniť na to, ako pekne sa vyjadrovali občania o tom, aká je 

činnosť Cultusu. A z tohto dôvodu vyzývam všetkých tuná prítomných poslancov 
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k racionálnemu konaniu. Rozpočet bol pripravovaný zodpovedne, s dostatočnou 

výškou pre sociálnu oblasť. To je  ... to sa nedá poprieť. Poslanci mali možnosť sa 

priamo zúčastňovať pri tvorbe tohto rozpočtu. Žiadne takéto požiadavky dovtedy - 

a tam- neboli vyslovené. Momentálne to aj ja vnímam tak, ako Patrik Guldan, ako 

snahu rozbiť kultúru v Ružinove, nakoľko znížením rozpočtu o jednu tretinu sa takto 

postaráme ... postaráte o úplnú likvidáciu Cultusu. Hovorím to preto, aby ste si to 

uvedomili a hlasovali tak s plným vedomím tohto dôsledku. A ešte vo vzťahu 

k pánovi Ing. Hrapkovi. – Peťo, ty si štátny zamestnanec, alebo- zamestnanec štátu. 

Vieš si predstaviť, že by tvojmu ministerstvu zobrali tretinu rozpočtu? Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktická pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Chcem reagovať na pani poslankyňu Šimončičovú.  

 

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

 

p. Jusko: Tak ona môže a ja nemôžem.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Môžem teda hovoriť?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem. Bolo tu povedané, že sa jedná o politický boj, o nevraživosť, o to, že 

tretinu rozpočtu a že my zlí ... protisociálni ... Ako - dosť sa voči tomu ohradzujem, 

pretože toto ... tento návrh uznesenia bol na základe uznesenia tohto zastupiteľstva 

z decembra. Ja som len, ako predseda sociálnej komisie, reagoval tak, ako som mal. 

Čiže ja by som ešte do ... do ... odprezentoval, čo vlastne je v týchto peniazoch, 

akým spôsobom majú byť použité a jako sme k tomu číslu došli. Stretli sme sa na 

komisii ... na komisii sociálnej ... na komisii sociálnych služieb s riaditeľmi domova 

dôchodcov Ružinovského ... domova ... domova, čo to je ... RDS seniorov ... so 

zástupcami z denných centier, jednotlivých, tu , ktoré máme po Ružinove a na 

základe ich požiadaviek, pretože ja som vysvetľoval - už na to a to mi to mi môže 

potvrdiť aj tuto zástupca Pener, hovoril som, nejdeme míňať peniaze kvôli tomu, že 

... že ... že to nejakým spôsobom vyšlo zo zastupiteľstva. Zastupiteľstvo povedalo, že 

chce tento rok viacej podporiť sociálne služby. A v každom rozpočte, a to viete aj 

pán starosta aj ... aj obidvaja zástupcovia, sa to robí tak, že sa dajú požiadavky 

a okresáva sa to podľa toho, čo je skutočne ten reálny rozpočet schopný; a jaké sú 

politické požiadavky vedenia. Čiže len som sa opýtal, čo nebolo zahrnuté do 

rozpočtu, čo ste žiadali. Oni povedali - a bavili sme sa o tom. Tzn., že do RDS majú 

... majú ísť peniaze, vlastne navýšenie na rekonštrukciu kúpeľne na Pivonkovej, 

rekonštrukcie kuchyne, na ... kúpeľní na Pivonkovej, dotácia na zvýšený počet 

zamestnancov; pretože jednoducho nám pribúdajú ľudia v týchto zariadeniach. Na 

denné centrá, aj na denné centrum v Dome kultúry Ružinov má ísť 18.000. Tak isto 

to bolo na základe stretnutia s vedúcimi denných centier a ich požiadaviek. Nie sú to 

vymyslené peniaze. Pretože každé euro má presné svoje určenie. Sociálne služby pre 

fyzické osoby - máme problém v Ružinove, starne nám obyvateľstvo, počet miest 

v jednotlivých zariadeniach... nie je nafukovací a je lepšie, pokiaľ starší ľudia ostanú 

doma a bude o nich sa ... sa ... starať ... opatrovateľská služba. Lenže domov 

dôchodcov, ktorý opatrovateľskú službu poskytuje, nemá ... má problémy so 

získavaním sociálnych pracovníčok. Preto neska sa stále a viacej ľudia obracajú na 



13 

 

miestny úrad, aby získali finančné prostriedky na sociálne opatrovateľky z iných 

zariadení, na ktoré majú podľa zákona právo.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas...Faktickou pán poslanec Guldan. Ale, prosím vás, podľa 

rokovacieho poriadku. 

 

p. Guldan: Áno, to je faktická poznámka. Chcem dať do pozornosti úvahu, rozhovor 

poslanca s riaditeľom domova dôchodcov o finančných náležitostiach, alebo tvorby 

rozpočtu pre ten-ktorý sociálny ústav má úplne inú váhu, ako keď sa postupne 

cieľavedome pripravuje návrh rozpočtov tu, centrálne, z podkladov tých riaditeľov, 

ktorí majú zodpovednosť predložiť mestskej časti alebo úradu všetky požiadavky na 

... aby ... ktoré majú byť zahrnuté v rozpočte. Ja sa z tohto dôvodu opýtam pani Ing. 

Lehotayovej – máte vedomosť o tom, že by položky, o ktorých aj hovoril pán 

poslanec, ktoré sa týkajú údržby, prevádzky, boli nedostatočne, alebo kriticky ... teda 

nedostatočne pokryté?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas ... Ja by som, dovoľte, troš ... aj s úctou teda k vám, poučiť o 

rokovacom poriadku. Rokovací poriadok hovorí o tom, že faktická poznámka je 

poznámka k rečníkovi, ktorý vystúpil predtým, kto ... pred poslancom, ktorý si 

zoberie faktickú poznámku. To je aj na pána poslanca Juska, ale aj na pána poslanca 

Guldana. Rešpektujme rokovací poriadok, tak, aby sme aj trochu svižnejšie rokovali 

a pracovali, pretože keď sa budeme hlásiť faktickou a povieme si svoje, čo patrí nie 

do faktickej, ale riadnej, tak nedodržujeme rokovací poriadok. A dávajme pozor aj na 

počty riadnych prihlásených poznámok, ale aj faktických. Čiže toto nebola faktická - 

som chcel povedať. Nasleduje pán poslanec Adamec.  

 

p. Adamec: Ďakujem veľmi pekne. A vzhľadom na to, čo bolo povedané a myslím, že pán 

Ing. Hrapko to povedal veľmi, veľmi dobre – že - Aký politický boj, prosím vás 

pekne?  Jasličky sú politický boj? Kuchynka v RDS je politický boj? Čo sú to za 

nezmysly? Čo si to tu my vlastne rozprávame? A vzhľadom na to, aby sme trošku 

tomu dali váhu a vzhľadom aj na to, čo povedal pán kolega ... pán kolega Bajer, 

mimochodom, sám by som to lepšie nepovedal, navrhujem, a myslím, že v tom 

budeme súzvučiť, doplnenie bodu 2. o písmeno c) – Vyhlasujeme rok 2018 za Rok 

sociálnych aktivít v Ružinove. Ďakujem. Idem to odovzdať.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ďakujem za slovo. Na základe toho, čo tu bolo povedané, dovoľte mi, 

kolegovia, takú krátku úvahu, alebo to, čo ma napadlo. Mne to trošku pripomína ten 

tlak, ktorý je tu vyvíjaný, alebo tie veci, ktoré boli povedané o obmedzení činnosti 

Cultusu až likvidácie mnohých aktivít - analógiu s Hojdanou, materským centrom, 

ktoré sme tu mali pred časom. Dobre si pamätáte, nám tam končila nájomná zmluva 

tohto veľmi dobrého materského centra, ktoré naozaj robí veľmi dobrú prácu. Ale 

v polovičke toho, alebo v menšej časti toho zariadenia na Haburskej 2, aj s krásnou 

záhradou, sme mali lekárov a vzišiel nápad tohto zastupiteľstva, ešte aj z toho 

predchádzajúceho, dlhé boli tie úvahy a ... dali sme vypracovať štúdiu využiteľnosti. 

A z tej nám vyšla ako najoptimálnejšia varianta, aby Hojdana zostala v objekte; 

a v druhej časti objektu s využitím veľkej záhrady, ktorá má 4.000 m
2
, sa vybudovali 

2 triedy pre 40 detí pre potreby materskej školy. Pretože Ružinov zúfalo bojuje 

s potrebami našich obyvateľov pre materské školy. Prišli mnohí zástancovia 



14 

 

materského centra Hojdana a hovorili nám, akí sme sociálne necitliví, že likvidujeme 

Hojdanu,   ... vyvolali petíciu a dopadlo to tak, že tá ... tá možnosť vybudovať 

materskú škôlku na Haburskej 2 padla. V súčasnosti je ten objekt využívaný 

Hojdanou a lekárskym zariadením a myslím si, že tá varianta pragmatická, rozumná, 

bola veľmi efektívna, o to viacej, že bola kalkulovaná na 40 detí na 198.000. My, 

samozrejme, keďže máme nedostatok detí umiestnených v škôlkach, hľadáme 

možnosti. 40 detí ideme v tento rok zapojiť rozpočet vo výške 360.000 na 

Banšelovej - 2 triedy, po bývalých detských jasliach. Tak, prosím vás, ja sa trošku 

ohradzujem voči takým, naozaj, tlakom, že útočíte na poslancov, že niečo 

likvidujeme, že niečo ničíme, že obmedzujeme činnosť. Tá analógia mi vyplýva 

z toho - v podstate my keď skrátime, navrhujeme skrátiť prevádzkové náklady 

Cultusu na kultúrnu činnosť, ktorú si objednáva mestská časť v Cultuse, nesiahame- 

to je 165.000 Euro, tie zostávajú nezmenené. Pani riaditeľka Cultusu je šikovná. 

Prezentuje, akú činnosť robí. Ja pevne verím, že v prevádzkových nákladoch ... 

v konečnom dôsledku oproti minulému roku je to 180.000 krátenie. Vôbec si 

nemyslím, že by to malo byť likvidačné voči mnohým aktivitám, ktoré sú užitočné, 

perfektné a my ich radi podporujeme. Ale- možno- prejaví naozaj svoju šikovnosť v 

tom, že bude efektívne vyberať nájomné. Jednoducho, zracionalizuje určité chody. 

Možno nebudeme robiť 40 podujatí, kde si objednávame naozaj kvalitných umelcov, 

za nie malé honoráre, ale objednáme si ich menej. A teraz, prosím, naozaj berte to 

v tom, nie, že niekomu -/beriem ešte druhý príspevok./ -obmedzujeme ... ja ... ja si 

vyprosujem takéto útoky na ... na konkrétne aj na moju osobu, lebo ja som vtedy aj 

jedným s kolegom bo ... bola osočená, že sa mám hanbiť za také rozhodovanie, ktoré 

som presadzovala v prípade Hojdany a myslím si, že väčšina poslancov, ktorá tu 

sedí, som o tom presvedčená, berie na zreteľ priority mestskej časti, naozaj priority 

mestskej časti, na čo treba dať peniaze a čo je potrebné - efektivitu využitia tých 

peňazí, že či naozaj Cultus potrebuje ako kultúrne zariadenie, akciová spoločnosť; 

mimochodom, stanovami my nemáme žiadne práva, dokonca ani akcionár ako 

starosta mestskej časti nemôže rozhodovať o zisku, tak boli zmenené stanovy. Toto 

ale nie je predmetom rokovania. Máme takmer rozpočet 700 ... aj s tým ... aj s tým 

krátením je cez 700.000 Euro. Či si to naozaj niekto myslí... je to rozpočet mnohých 

malých miest. Že či to je naozaj podpora kultúry malá? A druhá vec je, naozaj, ako 

som povedala, efektivita, priorita a potom prospešnosť. Takže prosím vás, ak máte ... 

vám ... ja neberiem vám právo naozaj všetkých tých, že sa cítite dotknutí, ohrození, 

ale snažte sa na to pozerať aj z tohto uhla pohľadu. Aj tie mamičky z Hojdany nám 

tu rozprávali, že budú likvidačné a pod. Ja o tom nie som presvedčená. Pevne verím, 

že pani riaditeľka, aj keď jej bol znížený rozpočet, nepôjde cestou likvidácie. Veď 

ona má dosť prostriedkov, aby všetky tie krúžky pre deti, pre seniorov, uchovala 

v tom zariadení. To nie je predsa likvidačné. Tak bude trošku efektívnejšie 

rozmýšľať, že ... ja neviem ... prevádzkové náklady zníži, možno nebude nakupovať 

tak efektívny materiál, nebude kupovať tých drahých umelcov. Aj tak, veď si pozrite, 

165.000, každý rok - úžasné akcie robí Ružinov dlhodobo – Ružinovské hody, 

zabíjačkové slávnosti, koncerty, Kultúrne leto. Všetci Ružinovčaia vedia, aké 

perfektné akcie robíme. Na to nikto nesiaha. Takže prosím vás, pozerajte sa na to 

hlasovanie, ja vás o to prosím, občania, hlavne vy. A aj tí kolegovia, ktorí sú 

rozhodnutí hlasovať za návrh Petra Hrapka, ja to hovorím preto, že ja som 

rozhodnutá tak hlasovať, ja vôbec necítim sa seba, ako osoba, že som sociálny 

netvor, alebo že ohrozujem sociálne služby pre obyvateľov Ružinova, ak sa 

rozhodnem podporiť takýto návrh. Ďakujem.  
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p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje faktickou pán poslanec Ferák. 

 

p. Ferák: Ja by som chcel reagovať na kolegyňu, na Táňu. V podstate ani ... ani nie 

reagovať, skorej doplniť možno tú jej myšlienku, pretože myslím si, že to povedala 

správne a dosť zrozumiteľne. Hlavne teda bolo by dobré, aby ten hlas došiel do tých 

zadných lavíc, pretože naozaj poslanci týmto návrhom nemajú absolútne v úmysle, 

ani to nikde nedeklarovali, že by chceli zrušiť akcie pre ... ktoré prebiehajú v Cultuse 

pre základné a materské školy, ani nechcú ... ani nechcú oberať dôchodcov, či už sú 

to tance atď. V podstate poslanci len vyjadrili svojím, aspoň ja to tak vnímam, že 

vyjadrili snahu vytvoriť tlak na predstavenstvo Cultusu, aby toto šetrilo, aby bolo 

efektívne a vzhľadom na to, že sa im darí a propagujú kvalitné výsledky za posledný 

rok; takže ide o to, aby šetrili. Ak by sa rozhodli vďaka tomu, že sa im zníži ... znížia 

prostriedky, zlikvidovať predstavenia pre dôchodcov, základné školy, tak je to 

rozhodnutie predstavenstva, alebo vedenia spoločnosti, nie poslancov.  

 

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

 

p. Guldan: Pán starosta, ďakujem pekne za slovo. Chcem sa spýtať, či je možné požiadať, 

aby sa k tomuto vyjadrila pani ...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Toto nebola faktická znova ... Poprosím vás, reagujme ...  

 

p. Guldan: Tak ... si to chcem ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktická, pán zástupca Gajdoš. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja teda naozaj reagujem na ... na Martina. Tu 

je jeden problém ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán zástupca, nemôžeš reagovať na faktickú. Poprosím vás, 

pozerajte si, kto sa ako hlási a pozrite si rokovací poriadok. Štvrtá faktická, pán 

poslanec Guldan, nemôže byť. Nasleduje pán poslanec Turlík.  

 

p. Turlík: Ďakujem za slovo. Ako sledujem túto diskusiu, tak myslím si, že to rozhodnutie 

každého poslanca, ako vstupoval do tejto sály, sa nezmenilo a myslím si, že ... že tá 

väčšina poslancov, ktorá je za týmto návrhom zmeny a prerozdelenia 250.000 

z Cultusu do nejakých sociálnych oblastí tak, myslím si, že či budeme rozprávať 

ďalšiu hodinu, alebo dve hodiny, ten názor neprehodnotia a budú hlasovať za návrh 

... pozmeňujúci návrh pána Hrapka. Ale ja keď pozerám ... zase ... poďme sa baviť 

pragmaticky, že ako to tu už bolo povedané – Cultus, keď si pozrieme na čísla, 

Cultus nás v roku 2015 stál 793.000. V roku 2016 - 758 000 – klesajúca tendencia. 

Teraz, tento rozpočet, ktorý sme ... pôvodný návrh, ktorý bol, bol 687 000. Je to ... sú 

... je to položka na prevádzku a vybrané kultúrno-vzdelávacie výkony. Čiže Cultus 

nás stojí každoročne menej, aj tou činnosťou, ktorú stále vykonáva, aj obnovou 

budov napr. atď. sa im darí tou svojou činnosťou robiť to, že dokážu generovať 

pozitívne čísla. Tú sociálnu činnosť – nechcem sa k tomu vracať, to sme všetci 

počuli a za to si všetci stojíme a myslím, že s tým súhlasíme a obdivujeme tú prácu, 

ktorú robia. Včera sme dostali do schránok list, ktorý aj nejako taxatívne uvádzal 

alebo ukazoval tie jednotlivé čísla. A ten predpokladané náklady, aby sme to 

povedali aj pre verejnosť, ktorí ten list nedostali, náklady na rok 2018 odhaduje 
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predstave ... vedenie Cultusu milión ... cez milión Euro. V rozpočte je to ¾ tejto 

sumy v podstate dostanú z Ružinova a takmer 300.000  ... neviem teraz presne 

vyrátať ... sú peniaze, ktoré si budú musieť z vlastných zdrojov nejakým spôsobom 

zabezpečiť. V tom liste takisto bolo, že je tam správa a je potreba obnovy 

jednotlivých kultúrnych domov, jednotlivých zariadení, ktoré spravujú. Ja si myslím, 

že toto všetko vedie k tomu, aby sme ten znížený, už teraz, v tomto návrhu, ktorý 

predložil pán starosta, aby sme tento ... túto sumu ponechali. A v prípade, že pán 

Hrapko a ostatní ... žiaľ, predpokladám ako pozerám na auditórium, väčšina 

poslancov, ktorí teda sú za návrhom pána Hrapka, tak aby sme o tých prioritách, 

ktoré hovorí ten váš návrh na RDS-ku, na detské jasle atď., domov dôchodcov, tieto 

navýšenia aby sme ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas. 

 

p. Turlík: Ja poprosím ... ja poprosím ďalší príspevok. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Turlík: ... aby sme tieto prostriedky hľadali napr. v rezervnom fonde. Hej? Tak, ako to 

navrhuje komisia výstavby a životného prostredia. Keď už by to bolo nevyhnutné, že 

vidíme, že RDS-ka skutočne potrebuje trans ... dom ... atď., atď. detské jasle 

a podobné a ostatné položky. Ešte sa vrátim aj - a chcel by som touto cestou ešte 

zareagovať aj na tú druhú ... druhý návrh, ktorý  ... predniesla v mene komisie 

výstavby a životného prostredia pani Šimončičová. Veľmi rád by som bol za to 

a chcel by som takisto, aby sa obnovovali cesty, chodníky atď., pretože máme čo 

robiť v Ružinove. A som za to, aby ten ... a kľudne, zapojme aj ten rezervný fond. 

Avšak mňa veľmi mrzí, že aj váš návrh, pán Hrapko, aj ... aj pani  ... aj teda komisia 

výstavby a životného prostredia nepredložili tieto návrhy v čase, keď sa tento 

rozpočet tvoril. A na tých stretnutiach vieme, koľkati sme sa zúčastnili. A ... a vieme, 

že aké ... aká reálna diskusia tam bola. Čiže mňa veľmi skutočne mrzí, alebo by som 

bol veľmi rád, keby ... keby táto diskusia viedla k tomu, že sa vzájomne budeme 

počúvať a nie každý sa utvrdzovať v tých našich pozíciách - prečo ja budem za to, 

prečo ja budem proti tomu. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou na toto vystúpenie sa prihlásili pani 

poslankyňa Tomášková.  

 

p. Tomášková: Budem reagovať na pána kolegu Turlíka. Áno, Cultus musí niektoré zdroje 

dopĺňať z vlastnej činnosti. Ale veď na to dostal do správy zadarmo všetky svoje  ... 

naše zariadenia. To sú naše zariadenia, mestskej časti, obyvateľov tejto mestskej 

časti. Tzn., že prečo by mala mestská časť 100% vykrývať činnosť Cultusu? Veď je 

to akciová spoločnosť. My sme si ju zriadili presne na to, aby bola zisková, 

prospešná. A keby bola naozaj dobre hospodárila, tak v podstate my by sme mali 

stále mať klesajúcu tendenciu príspevkov z rozpočtu mestskej časti, pretože má 

zverený náš majetok ... alebo inak ... nie náš – váš, obyvateľov mestskej časti a je 

povinná - tá akciová spoločnosť ho zhodnocovať prenájmami. A mimochodom, ani 

kapitálové výdaje v rozpočte nie sú krátené. Pán starosta povedal, že budeme 

v priebehu roka dopĺňať zdroje. Nám nič nebráni, keď Cultus nebude vládať niečo 

obnoviť, zapojiť peniaze na pomoc pri renovácii kultúrnych zariadení. Do nášho 

majetku vieme investovať aj mimo tohto rozpočtu. Ďakujem.  
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p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje faktickou pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: By som chcel kolegu Turlíka upozorniť na to, že ja som len napĺňal uznesenie 

miestneho zastupiteľstva, ako predseda sociálnej komisie. Ja ... my sme poradný 

orgán tohoto zastupiteľstva. Keď zastupiteľstvo povie, že niečo treba urobiť, tak je 

naša povinnosť to spracovať. Ale chcel by som upozorniť, že na ... ten ... bod ... ten 

... minulé uznesenie malo aj bod –schvaľuje- kde bolo povedané, že má byť 250.000 

presunuté z jednej kapitoly do druhej. Ale pán starosta to dal úplne tak isto jako 

predtým. A chcem upozorniť, že podľa zákona obecného zriadenia je zastupiteľstvo 

to, čo môže schvaľovať. Nie starosta. Čiže on mal urobiť to, čo zastupiteľstvo 

schválilo. A to je v upravenom návrhu rozpočtu to presunúť tak, ako zastupiteľstvo 

dalo .... prijalo uznesenie. Ďakujem. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Reagujem na pána Turlíka. Áno, beriem isté výhrady voči 

tomu teraz predloženému návrhu. Aj naša komisia sedela teraz koncom januára; a je 

možno hlúpe, že sa to nezosynchronizovalo, program komisie a s návrhom rozpočtu, 

lebo práve túto tému sme mali až teraz koncom januára. Beriem to ako ... ako, že 

máte pravdu v tom, ale mohla som predložiť len to, čo naša komisia teraz odsúhlasila 

a ma požiadala, aby som to predložila. Takže pardon.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán starosta. Ja sa vrátim ...  neskončil som v tej diskusii, ktorá bola. Ja 

som nikdy nebol politik ani po tom netúžim. Určite to poznajú tí, ktorí sú v stranách, 

že musia chodiť do centra, alebo musia chodiť na členské schôdze. Využívajú, 

prospechujú z toho, získavajú si trafiky, fleky, atď. Ja túto potrebu nemám. Čiže toto  

... politikárčenie je nesprávne. Ja si myslím, že je tu rozdielnosť názorov na to, ako 

využiť rozpočet, na aké ciele. A to je prirodzené. Ak sa pamätáte, 4-krát sme tu 

dávali návrh uznesenia na odvolanie predsedníčky predstavenstva Cultus, a.s. na 

základe správy a výsledkov nášho miestneho kontrolóra. To sa vraciam k tomu, že 

ako si budujeme dôveru. Vtedy sme vyslovili nedôveru niekomu, kto vedie 

predstavenstvo. A teraz rokujeme – dajme mu peniaze. Nedajme mu peniaze. Ja si 

myslím, že to ... vráťme sa k tej správe a pozrime sa dobre, čo tam bolo vytýkané. 

Môžem vás ubezpečiť, zástupcovia základných škôl a seniorov, že vy nebudete tou 

... nebudete tým medzikameňom, medzi rozdielnosti názorov a medzi záujmami 

niektorých záujmových skupín. Poviem – záujmových skupín, ktoré tu pôsobia. 

A preto vám navrhujem takéto riešenie. Po 1.) - Tento rok ...a bude ďalší bod 

programu ... budú vypísané výzvy v oblasti sociálnej, ak sa nemýlim, a kultúrnej. To 

sú tie body, ktoré spomínate, že sú málo rozvíjané. Žiadam vás, podávajte projekty. 

Ukážte, že máte dobré projekty a ja vám môžem garantovať ako člen komisie, že 

určite ich podporím. Na druhej strane navrhujem doplniť bod č. 2 uznesenia o bod d) 

- Odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov vytvárať a rozširovať 

podmienky pre bezplatné podujatia v prospech ružinovských základných škôl 

a senior v Cultus, a.s. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Toto už je zvrátenosť, naozaj.  Pán poslanec, ako člen grantovej 

komisie, ty nevieš, ako funguje grantová komisia? Veď vy nemôžete dávať naším 

školám granty. Ja som ... školám nie. Prepáčte, to som sa nechal trochu uniesť. Ale 
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ešte potom budem reagovať možnože nakoniec. Faktickou pán poslanec Jusko. Ale  

neviem teda na koho. Asi na mňa 

 

p. Jusko: Reagujem na zjavnú nepresnosť. Zjavnú nepresnosť! Po 1.) - základné školy 

nemôžu podávať grant, ale zástupcovia rodičov týchto školách, čo je de facto škola. 

Nebuďme naivní, je to tak. Pozrite sa kde sú videoprojektory, majú ich občianske 

združenia pri školách, alebo ich majú školy, ktoré dostali, aj materiál poskytnutý 

z grantov. A po druhé - seniori,  hovoril som o senioroch- tiež môžu čerpať. 

Nečerpajú. Nevidel som ani 1 seniorský projekt. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán zástupca Pener.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo pán starosta. Vážení prítomní, budem... 

urobím takú  syntézu veci, ktoré by som chcel, ktorými...chcem reagovať na 

príspevky viacerých z vás. Nebude to s citáciou mena, nehnevajte sa, nech to trošku 

skrátim. Áno, my sme tu dnes vlastne aj vďaka uzneseniu tohto zastupiteľstva z 

decembra minulého roku, kde už väčšina tohto zastupiteľstva vyjadrila vôľu urobiť 

presun štvrť milióna Eur z kultúry do sociálnej oblasti - poviem zjednodušene. 

Sociálna komisia skutočne bola vykonávateľom, vlastne hľadala ako naplniť toto 

uznesenie. Avšak na takú nejakú obranu alebo na margo aj  našich riaditeliek 

zariadení pre seniorov musím povedať, že neprebiehalo – na... len pre ilustráciu, aby 

ste mali predstavu - neprebiehalo rokovanie v tom duchu, že oni boli o niečo 

ukrátené miestny úrad ich sekol vo voľačom , že „toto už ti nedáme do rozpočtu“.  

Pani riaditeľky v niektorých prípadoch vlastne tlmočili napr. investície, ktoré boli 

plánované na ďalšie roky. Opravte ma, ak sa mýlim. Ďalej na margo Cultusu tu 

vlastne zaznelo z úst viacerých vás, že Cultusu sa darí. Vykonáva činnosti - veľakrát 

sme to tu povedali, že akcie, ktoré sa robili už v minulosti, Cultus dokáže urobiť za 

menší peniaz, ako tomu bolo dávnejšie atď. atď. No práve preto, ak by som chcel 

motivovať Cultus k nejakým vyšším výkonom, asi by som to nerobil, tak že zoberem 

peniaze. Keby som mal firmu, tak nikdy obchodníka, ktorý urobí v niečom poriadok, 

aj keď možno mám k jeho práci výhrady , ktorý ... vykonáva, prináša nejaké zisky, 

nebudem ho škrtiť, ale skôr by som ho iným spôsobom motivoval. Áno, už tu 

zaznelo aj že toto zastupiteľstvo viackrát vyjadrilo - nazvime to - nedôveru pani 

riaditeľke. No týmto ju asi nepotrestáme. Ani starostu. Ja sa bojím,  že týmto - 

nechcem použiť slovo  - potrestáme, ale toto naozaj dopadne na komunity, na naše 

školy, školské aktivity, folklóristov, modelárov, tanečníkov, seniorov. Myslím, že ste 

to videli dobre -vymenované v tom liste, ktorý sme dostali od pani riaditeľky 

Kozákovej. Ja len uvediem, aspoň... ešte mám pol minúty - že nás varuje pred 

rizikom zatvorenia jednej budovy, zrušenia komunitných podujatí, zastavenia 

revitalizácie domov, spoplatnením. Pred... varuje pred spoplatnením za energie 

služby pre organizácie atď. atď. Ja v tomto naozaj nevidím cestu ako rozvíjať túto 

mestskú časť. A stačí asi. Ďakujem za slovo.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktická pán poslanec Hrapko.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Martin nehnevaj sa, ale to, že sem boli ľudia zneužití a bolo 

sem privedení, ako keby sme im my poslanci išli ubližovať, sa mi zdá nespravodlivé 

voči nim; nie voči poslancom - ale voči nim. Pretože im sa dáva - ako keby my sme 

im išli uberať ich krúžky, ich možnosti sociálne. Ale to nie je pravda. My hovoríme 

o tom, že chceme podporiť sociálnu oblasť.  A v takej... takej organizácii, ktorá má 
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dobré výsledky... mala zisk 55.000 minulý rok , ktoré sme jednoducho zobrali a dali 

tam, kde si myslíme, že to je potrebné - na sociálne veci. Čiže toto je podľa mňa 

demagógia. To je – ako - nehnevajte sa na mňa, ale hovoriť týmto ľuďom, že my ich 

o niečo ukracujeme je nezmysel. Pretože my tie peniaze nedávame sebe do vačku. 

My ich dávame zasa sem ... zase tým starším ľuďom ... deťom. To nie je predsa..... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas... Faktická...  na koho? Nemôže. Pán poslanec... faktická 

nemôže byť. Pán poslanec Vojtašovič. 

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel možno ešte pár vecí uviesť na 

pravú mieru. Lebo sa tu oháňame sumou 250.000 Eur. Ja by som chcel uviesť - už 

raz bolo spomenuté – skutočnosti, rozdiel oproti minulému roku je cca 180.000 Eur. 

Týmto pádom by som chcel zareagovať na pána zástupcu starostu, ktorý hovoril, že 

ide o tretinu rozpočtu. Rozpočet Cultusu v roku 2016 bol 1, 387.506 Eur - presne 

som si to teraz pozrel. Čiže keď hovoríme o sume 180.000 ide o rozdiel 13 % nie 1/3  

- 33 %. Čiže len to som chcel uviesť na pravú mieru. 2. vec – Cultus - si treba 

uvedomiť, že na rozdiel od iných obchodných spoločností,  v ktorých má zastúpenie 

mestská časť, teda myslím televíziu Ružinov alebo Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb, neplatí nájomné. Napríklad Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb platí  myslím 150.000 Eur alebo mal vyplatiť 

150.000 Eur za nájomné. Cultus neplatí nájomné žiadne. Ďalšia vec, Cultus bol  - v 

rámci zmeny stanov ustanovené to, že všetok zisk si necháva. Čiže, hoci aj tak 

všetko, čo má, dostáva od mestskej časti. Čiže len tieto fakty som chcel uviesť na 

pravú mieru. A zároveň možno by som chcel ...aj na pán Turlíka nejakým spôsobom 

nadviazať, ktorý taktiež prejavil názor, že názory sa asi nejakým spôsobom meniť 

nebudú a považujem - aspoň ja- nejakú diskusiu ďalšiu za zbytočnú. Už tu aj tak 

sedíme hodinu a pol. Navrhujem ukončenie diskusie, aby pán starosta o tom dal 

hlasovať.  Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pripravte sa na hlasovanie. Hlasujeme o návrhu pána poslanca 

Vojtašoviča - ukončenie diskusie k bodu číslo 2. Čiže, tzn. dodiskutujú tí, ktorí sú 

prihlásení. A ak to bude schválené, dáme hlasovať. Pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme. Komu nefungovalo hlasovanie? Zdvihnite ruku. Komu? Všetkým?  

 

Hlasovanie: Takže za hlasovalo 16. 

hlasovanie č. 5. 

           za: 16, proti: 1, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

- návrh bol prijatý 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ukončili sme diskusiu. Čiže dokončíme prihlásených. S faktickou 

pán zástupca Gajdoš na pána poslanca Vojtašoviča. Takisto pán Bajer na poslanca 

Vojtašoviča.  

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pri všetkej úcte, toto je presne ten príklad, 

ako sa dá narábať s číslami; a ešte k tomu tvrdiť, že je všetko postavené tak, ako má 

byť. Áno , keď zoberieme rozpočet ako celý, je to pravda. Ale  - pozor vy beriete ten 

rozpočet z prevádzkových nákladov. A to je presne 1/3 prevádzkových nákladov. 

A čo... čo patrí pod prevádzkové náklady? Kúrenie, voda, plyn a všetko to, čo je s 

tým spojené. Z toho vyplýva, že ak ten kultúrny dom nebude vykúrený, no asi tam 

nebudeme môcť sedieť. Ďakujem.  
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p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Bajer na pána poslanca Vojtašoviča.  

 

p. Bajer: Ďakujem vám veľmi pekne pán starosta. No ja len jednu vec mám - a to si 

dovolím povedať - ešte zástupca na pár zastupiteľstve dozadu.... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Bol prihlásený, keď som dal hlasovať, takže prosím vás, kľud 

v sále... 

 

p. Bajer: Ja si poviem svoj názor, ďakujem vám veľmi pekne. Pár zastupiteľstiev dozadu 

ste tu nakladali na Cultus.  Že  čo si to dovolili kúpiť za auto...Nissan Xtrail?!  Že oni 

musia byť dotovaní, že oni sú na tom zle a ešte si dovolili ... kúpiť Kultus si dovolil 

kúpiť nejaké auto, že si také drahé dovolili kúpiť. Teraz vyprávate - zoberte im 

250.000, lebo sa majú dobre. Toto by mali vedieť ľudia. Ja som z toho tiež teraz 

v pomykove. Jak sa mám voči tomuto postaviť? Vy si nakladáte ako chcete. Raz sa 

otočíte tak, jak vietor fúka, raz vám vyhovuje toto. Mne sa to zdá úplne strieštené 

a choré zobrať 250.000. Doteraz ste vyprávali o tom, že Cultus je na tom zle a ešte si 

kúpili aj auto. Boli tu z toho ofuky, články na facebooku a na iných sociálnych 

sieťach...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas. Posledný diskutujúci pán poslanec Matúšek.  

 

p. Matúšek: Ďakujem pán starosta. Ako sa vyhnúť tomuto problému, že tu sedia 2 skupiny 

a príčinou je rozpočet. Ja nebudem hovoriť o tejto situácii, ktorá tu vznikla okolo 

kultúry.  Len predovšetkým som sa naučil pomenovať problém. 1. krok je - čo je 

kritické v Ružinove? Kritická je doprava. Ak chceme konkretizovať...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Keďže toto sa vymyká téme, alebo respektíve bodu, ukončujem...  

 

p. Matušek: O rozpočte hovorím pán starosta. Ja hovorím... ja hovorím k rozpočtu. Ak ma 

necháte ešte pár sekúnd...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Matúšek: Ďakujem veľmi pekne. Tzn. viem si predstaviť pomenovanie ulíc,  

pomenovanie všetkých deviatich častí, hodiť to do excelovej tabuľky a jednoducho 

označím ten kritický problém stupnicou 1 až 5;  a môžem pridávať ďalšie údaje. Táto 

pasportizácia nám chýba na všetkých odboroch. Každý odbor by mal mať-  nielen 

dopravu, životné prostredie - a takto sa dajú nahodiť školy, takto sa dá nahodiť 

kultúra, takto sa dá nahodiť všetko. Ak toto nemáme zmapované, potom sa 

nečudujte, že tie čísla, ktoré tam sú v celom rozpočte, sú také, že nerozumiem tomu 

ja, nerozumia tomu ekonómovia - a máme odborníkov v Ružinove, máme aj - dá sa 

povedať - občanov, ale ten rozpočet transparentným nie je. Prečo nie je 

transparentný? Pretože pod tými číslami sa môžu skrývať veci , ktorým nerozumiem. 

A ktorým nerozumieme veľa vecí, ostatných. Ak by mala mestská časť zverejniť 

rozpočet tak, že je takáto pasportizácia a nahodí sa to odborníkmi na miestnom 

úrade, potom nevzniknú takéto problémy. Lebo hovoríme o transparentných číslach. 

Potom mestská časť, ak je transparentná a získa 3× po sebe Zlaté vedro, tak za tento 

rozpočet určite nie.  Ďakujem.  
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Keďže diskusia je ukončená. Poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia, respektíve pozmeňujúcich 

návrhov k uzneseniu.  

 

p. Tomášková: Ďakujem pán starosta. Takže bude toho viacej. K predloženému bodu  alebo 

k návrhu bodu číslo 2 k rozpočtu bolo prednesených poslancami viacero návrhov. A 

začneme tým prvým,  ktorý predložil pán Ing. Peter Hrapko a pán Martin Vojtašovič. 

Ja ho nebudem čítať. Máte ho predložený na stoloch a týka sa už schváleného 

uznesenia z minulého zastupiteľstva a to špecifikáciu rozdelenia sumy 250.000 Euro 

na jednotlivé položky v kapitole sociálneho zabezpečenia. Pán starosta, prosím vás, 

dajte hlasovať o tomto návrhu uznesenia.  

 

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

pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme... 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, 6 bolo proti, 1 sa zdržal. Tento návrh bol 

schválený.  

hlasovanie č. 6. 

           za: 12, proti: 6, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

- doplnenie návrhu uznesenia bolo schválené 

 

p. Tomášková: Ďakujem.  Druhý návrh uznesenia predložila pani kolegyňa Šimončičová a 

ide o zmenu textu predloženého návrhu materiálu v znení: Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov navrhuje zvýšiť v návrhu rozpočtu na rok 2018 

položky takto:  - položka 451 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - zvýšiť na 

sumu 950.000 Euro, navýšenie o 470.000 Euro, - Budovanie cyklotrás - zvýšiť na 

120.000 Euro - navýšenie o 60.000 Euro,  -Budovanie chodníkov - zvýšiť na 

350.000 Euro -navýšenie o 180.000 Euro.  Spolu navýšenie o 710.000 Euro. Položku 

rezervný fond znížiť o sumu 710.000 Euro. Nech sa páči, pán starosta, dajte o tomto 

návrhu doplnenie uznesenia hlasovať.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Vieme, o čom 

budeme hlasovať?  Vieme. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 13 poslancov, 1 bol proti, 4 sa zdržali. Tento doplňujúci návrh bol 

schválený. Poprosím, pani predsedníčka, pokračujeme.  

hlasovanie č. 7. 

           za: 13, proti: 1, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 0 

- doplnenie návrhu uznesenia bolo schválené 

 

p. Tomášková: Ďalší návrh uznesenia predložil pán kolega Bajer. Je to návrh na zmenu 

uznesenia: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov schvaľuje 

presun finančných prostriedkov v predloženom návrhu rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Ružinov na ...na rok 2018 až 2020 takto: - Z položky 0830 644 002 161 

týkajúcej sa TVR-ky, znížiť túto položku o sumu 123.333 Euro a presunúť túto 

položku na položku 0912 171 7002 116 - je to kapitálový transfer pre základné školy 

a materské školy, týkajúci sa konkrétne Základnej školy Ostredková - o túto sumu. Je 

tam potom tabuľka, ktorá mení celú rekapituláciu ... bežného rozpočtu v kapitálovej 

položke finančných operáciách na celkovom rozpočte . Nech sa páči.  
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p. Pekár, starosta MČ: Sú k tomuto návrhu pripomienky? Vieme, o čom budeme hlasovať. 

Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovali 7 poslanci, 6 boli proti, 4 sa ... zdržali. Tento návrh neprešiel.  

hlasovanie č. 8. 

           za: 7, proti: 6, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 2 

- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

p. Tomášková: Ďalší návrh uznesenia je od kolegu Igora Adamca a týka sa doplnenia 

uznesenia v znení, že - navrhuje doplniť bod číslo 2 o písmeno c) teda bod rokovania 

zastupiteľstva o písm. c.) - Vyhlasujeme rok 2018  za rok sociálnych aktivít 

v Ružinove. Pán starosta, nech sa páči, dajte hlasovať o navrhnutom doplnení 

uznesenia k rozpočtu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Má niekto pripomienky k tomuto návrhu uznesenia? Pán poslanec 

Turlík.  

 

p. Turlík: Ďakujem. Ja mám nejasnosť, ku ktorému ....ku ktorému ideme hlasovať. Či o 

návrhu pána Bajera, pána Hrapka, pôvodnému alebo, k čomu ideme? Lebo...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči pani predsedníčka.  

 

p. Tomášková: V ....rokovania návrhu rozpočtu, takže je to materiál, ktorý predložil pán 

starosta a postupnými zmenami - takže pán Adamec navrhuje doplniť materiál, ktorý 

má nejaké a- b- c a teda... a - b a on navrhuje doplniť bod c. Takže návrh rozpočtu.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ešte raz - má niekto otázky, tak ako ja? Pani poslankyňa Šurinová?  

 

p. Šurinová: Ďakujem. Keďže to má byť k pôvodnému uzneseniu, tak bod c) je ukladá 

starostovi. Takže neviem, ktorý bod c) sa ako zmení? Alebo čo sa tam... Aj bod d) 

máme  - splnomocnenie. Čiže potom sa musí opraviť návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čiže toto, toto.... je výsledok prípravy poslancov. Toto už nie je 

diskusia. Toto už nie je diskusia. Hlasujeme. No... o čom?  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, 3 boli proti, 2 sa zdržali. 

hlasovanie č. 9. 

           za: 12, proti: 3, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 2 

- doplnenie návrhu uznesenia bolo schválené 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čiže máme 2 body c.)  Budeme hlasovať teraz ďalej. Nech sa páči 

pani predsedníčka.  

 

p.Tomášková: Pán Jusko nebude meniť písmeno, navrhuje d.) Tým pádom v záverečnom 

navrhnem  ten posun tých bodov, aby vznikol z toho zmysluplný materiál. Takže 

budeme pokračovať. Dopĺňame bod d.) a navrhuje pán Jusko doplniť bod číslo... bod 

číslo 2 - teda to znamená rokovania miestneho zastupiteľstva k rozpočtu - bod d.) 

kde odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov vytvárať a rozširovať 

podmienky pre bezplatné podujatia v prospech ružinovských základných škôl a 
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seniorov v Cultus Ružinov a. s. Termin: priebežný. Nech sa páči pán starosta, dajte 

hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

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

Nič... zapnú si zvuk. Nech sa páči, už je zapnutý.  

 

p. Guldan: Mám hlasovať o niečom, čo je bežnou praxou výkonu kultúry zariadení 

v Cultuse? To je v poriadku?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale toto do rozpočtu nepatrí. Tento návrh.  

 

p. Guldan: Ja viem, ale týka sa to rozpočtu. Pán poslanec Hrapko k tomuto návrhu. Nech sa 

páči.  

 

p. Hrapko: Ďakujem. Chcel by som upozorniť, že návrhová komisia by mala tak, ako je ... 

je v rokovacom poriadku navrhovať uznesenia tak, aby boli v súlade; tzn. že, aj keď 

tam je bod d) tak, keď tam bod d) existuje, tak automaticky by malo dôjsť k 

posunutiu písmen. Aj keď to nie je v návrhu uznesenia napísané. Je to môj názor.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nestotožňuje sa s ním, ale nech. Je to názor. Pani  predsedníčka 

návrhovej komisie. Nech sa páči.  

 

p. Tomášková: Tak ako boli predložené pozmeňovacie návrhy, budem čítať záverečný 

návrh, pretože ... 

 

p. Pekár, starosta MČ:  ...Nie, ešte sme nehlasovali ... . 

 

p. Tomášková:  Ja ho dopĺňam.  To, čo hovorím... to znamená, to už bolo minule súčasťou - 

aj pani Šurinová, keď bola predsedníčka komisie, návrhovej tak tuná proste ten 

záverečný upravila tak, aby malo zmysel. Takže dovolím si... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím. Teraz budeme hlasovať... o pozmeňujúcom... 

 

p. Tomášková: Áno ... hlasujeme o pozmeňujúcom ..  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ja by som mal ešte podmienku, ale naozaj toto už fakt nepatrí do 

rozpočtu, kde zaväzujete starostu k tomu, aby som zabezpečil bezplatne seniorom 

priestory. To nie je rozpočet. Poďme hlasovať. Hlasujeme.. 

 

Hlasovanie: Za hlasovali 3 poslanci, 5 boli proti, 8 sa zdržali. Tento návrh neprešiel.  

hlasovanie č. 10. 

           za: 3, proti: 5, zdržalo sa: 8, nehlasovalo: 3 

- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Poprosím pani predsedníčku, ďalšie hlasovanie. 

 

p. Tomášková: Tým pádom sme vyčerpali ...k bodu 2... /Poprosím chvíľočku, lebo v tomto 

sa mi to nejako stratilo. Tak už mám.../  pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Ružinov.  A teraz budeme hlasovať o návrhu rozpočtu s 

prijatými pozmeňujúcimi návrhmi, jak už boli prijaté. Je to pomerne veľa. Nebudem 
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to všetko čítať, len dodám do poriadku teda body, ako sme po...schvaľovali. 

V prvom rade teraz ideme schvaľovať návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Ružinov na roky 2018 – 2020. A je to rozdelené na body: - Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu -po a.) schvaľuje návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Ružinov na rok 2018, tá tabuľka, ktorá je uvedená sa vzhľadom na prijaté uznesenie 

pani Šimončičovej pravdepodobne bude meniť. Po b.) - berie na vedomie prognózu 

rozpočtu na roky 2019-2020. Po c.) -  je zapracované uznesenie, ktoré predniesol pán 

kolega Adamec. Po d.) - nebolo prijaté – tzn. pán Jusko tam neni zapracované a 

pokračujeme bodom d.) ukladá Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi – po 1.) -

zabezpečiť rozpísanie rozpočtu na jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie 

zriadené mestskou časťou Bratislava-Ružinov v termíne – ihneď. A po 2.) - 

zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových .... výdavkov v termíne do 

31. 12. 2018.  A potom je to bod e) - kedy splnomocňuje Mgr. Ing. Dušana Pekára, 

starostu, na vykonanie rozpočtových opatrení v prípade potreby presunom 

rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 v zmysle § 14 

ods. 2 písm. a) zákona č.  583 z roku 2004 Zb. zákonov o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v platnom znení a § 11 ods. 4 písm. b) 4 písm. v) zákona č. 369 

z roku 1992 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s čl. 20 odsek 6 

písm. g) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 

číslo 1 až 3 v termíne 31. 12. 2018. Pán starosta, prosím dajte hlasovať o 

predloženom návrhu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Má niekto pripomienky k tomuto návrhu, alebo k hlasovaniu... 

respektíve. Pán poslanec Hrapko a potom pani poslankyňa Šurinová. Ale bez 

diskusie.. 

 

p. Hrapko: Malo ma to napadnúť skorej ja len ten termín toho posledného bodu e.) je 

31. 12. 2018. To predpokladá, že bude ... po voľbách. Čiže  neviem, či je to správne. 

Ok... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Šurinová,  

 

p. Šurinová: Ďakujem. Páni Tomáškova tiež povedala, že tabuľka, rozpočtová, sa bude 

meniť. Je to problém, že by ste tie čísla opravili teraz ...?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Je... 

 

p. Šurinová: Aha, čiže budeme hlasovať o niečom...čo ani ...Dobre. Ďakujem.  

 

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

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, 4 boli proti, 3 sa zdržali. Rozpočet na rok 2018 bol 

prijatý.  

hlasovanie č. 11. 

           za: 12, proti: 4, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 0 

– uznesenie č. 572/XXXIV/2018 

 

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Vyhlasujem prestávku do 15.50. 
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Bod č. 3.  

Návrh na schválenie Grantového programu / výzvy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

pre rok 2018. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni poslanci, pokračujeme bodom číslo 3 - Návrh na 

schválenie Grantového programu / výzvy mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok 

2018. Poprosím pani predsedníčku grantovej komisie doktorku Barancovú, aby 

uviedla materiál.  

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teda nechcela predniesť ten pôvodný 

materiál, ktorý... ktorý bol daný do programu 12. 12., ale ja už by som hneď chcela 

predniesť zmenu uznesenia. Pretože ten predložený materiál grantového programu v 

oblasti technikálií, ktorý bol... ktorý je pred, predkladaný pani Štasselovou  je už 

momentálne neaktuálny, takže chcem vám povedať dôvody, prečo predkladám 

zmenu uznesenia. Komisia, teda grantová komisia, sa 22. 11. 2017 odsúhlasila - 

návrh grantového programu pre rok 2018. Odsúhlasila ich v oblastiach, ktoré sú 

súčasťou všeobecne záväzného nariadenia. Ale 12.12. z dôvodu neschválenia 

rozpočtu mestskej časti bol tento návrh stiahnutý. Ja teda predkladám uznesenie aj z 

dôvodu toho, tak ako som povedala, že tie určité technické veci sú tam už 

neaktuálne; a prišlo aj k určitým takým preformulovaniu obsahových kritérií. Keďže 

v pôvodnom predkladanom návrhu je predkladanie žiadosti o pridelenie grantu k 

súčasnému stavu už neaktuálny. Tam je 19. 2. 2018. Ďalším dôvodom v zmysle 

všeobecne záväzného nariadenia som doplnila termín realizácie projektu, ktorý 

nesmie prekročiť 15. 11. daného kalendárneho roku. Je to súčasťou všeobecne 

záväzného nariadenia, že tento údaj musí... musí uznesenie mať. Ďalším dôvodom je, 

že na základe § 7 ods. 2 písm. a) žiadosť musí byť podaná aj v elektronickej forme, 

čo... čo v materiáli, predkladanom, nie je, spôsobom určeným v grantovom 

programe. My sme teda určili mailom a vytvorila sa...  vytvoril sa nový mail 

granty@ružinov.sk . Doplnila som v sociálnej oblasti Podporu aktívneho života pre 

seniorov. Taktiež boli preformulované obsahové kritériá, hoci sú v podstate tie isté, 

len sú teda jasne naformulované. A samozrejme som doplnila aj návrh celej 

grantovej výzvy, ktorá bude zverejnená na webovej stránke mestskej časti Bratislava 

- Ružinov, nakoľko táto nebola súčasťou pôvodného materiálu. Takže dovoľte mi, 

aby som vám predniesla uznesenie. Teda predkladám zmenu uznesenia: - po a) 

schvaľuje grantový program Výzvu mestskej časti Bratislava - Ružinov pre rok 

2018. Ešte by som chcela upozorniť poslancov, že vzhľadom k tomu, že som to 

včera konzultovala s organizačným odborom, tak sme ešte doplnili do tohto 

uznesenia, do zátvorky, že ten grantový program - výzva musí byť neoddeliteľnou 

súčasťou tohto uznesenia. To je ten návrh, ktorý teda v tej... ktorý nebol teda dodaný. 

Ostatné zostáva nezmenené. To znamená, že sa vyhlasuje v oblastiach kultúrno-

spoločenských aktivít, v oblasti vzdelávania, telovýchovy, športu a mládeže, v 

sociálnej oblasti, ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoja komunitného 

života. Táto grantová výzva má svoje špecifické priority pre rok 2018. Takže tá 

priorita je v tej sociálnej oblasti, kde hlavnou témou je podpora a skvalitnenie 

sociálnych služieb a samozrejme aj oblasť kultúry, kultúrno-spoločenských aktivít, 

ktorá sa zameriava na rozvoj kultúrneho potencionálu kumulovaného na území 

Ružinova cez rôzne formy, žánre a platformy. Uzávierka predkladania žiadosti o 

pridelenie grantu je do 3. 4.2018. Maximálna výška grantu je 5.000 Eur, minimálna 

výška je 500 Eur. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 15. 11. 2018. 

Taktiež uznesenie musí obsahovať kritériá výberu úspešných žiadateľov. V uznesení 

mailto:granty@ružinov.sk
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sa hovorí o formálnych a obsahových kritériách. A ďalej - teda po 2.) - žiadame 

zverejnenie grantového programu - výzvy na podávanie projektov.  A po b) - miestne 

zastupiteľstvo žiada Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu vyhlásiť grantový program a 

zverejniť grantový program mestskej časti Bratislava - Ružinov pre rok 2018 

spôsobom mestskej časti obvyklým, ihneď po podpise uznesenia. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

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

poslanec Guldan. 

  

p. Guldan: Ďakujem za slovo pán starosta. Komunikoval som s Luciou Meisnerovou, ktorá 

sa venuje otázkam prezentácie pamätihodností a kultúrneho dedičstva v mestskej 

časti Bratislava-Ružinov. Na... v zmysle tohto môjho vstupu do jej projektu by som 

chcel poprosiť predkladateľku, aby si osvojila doplnenie, ktoré sa dotýka prezentácie 

kultúrneho dedičstva. Veď tu... v tom odseku, ktorý sa dotýka kultúrnych aktivít. 

Kultúrne dedičstvo je dosť špecifická oblasť, ktorá by mala mať osobitné... osobitné 

pomenovanie expressis verbis, by som povedal. Ďakujem. 

 

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

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Takže myslím si , že do kultúry patrí aj prezentácia 

kultúrneho dedičstva, takže ja si to osvojujem. Ďakujem. 

 

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

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 3.  

 

p. Tomášková: Ďakujem pán starosta. Tak, ako ste dosť obšírne počuli predložený návrh 

uznesenia, ktorý ste dostali aj mailom v nedeľu 11. februára všetci do mailových, tak 

nebudem pomerne rozsiahly materiál opätovne čítať, ale poprosím pána starostu, aby 

v predloženom znení dal o návrhu uznesenia hlasovať. Ďakujem. 

 

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

pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Uznesenie k bodu 

číslo 3 sme schválili.  

hlasovanie č. 12. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

– uznesenie č. 573/XXXIV/2018 

 

 

Bod č. 4 

Návrh na prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“ KN v lokalite Včelárskej 

ulice v Bratislave, parc. č. 237/39, kat. úz. Ružinov do bezpodielového 

spoluvlastníctva Oľgy Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom 

Včelárska 21, 821 05 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 
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p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 4. Návrh na prevod vlastníckeho práva 

pozemku registra „C“ KN v lokalite Včelárskej ulice v Bratislave, parc. č. 237/39, 

kat. úz. Ružinov do bezpodielového spoluvlastníctva Oľgy Žvachovej a Ing. 

Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05 Bratislava, podľa ustanovenia § 

9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V krátkosti uvediem ja, ale naozaj 

len v krátkosti. Tento materiál bol prerokovávaný  ... na decembrovom 

zastupiteľstve. Keďže bol nedostatočný počet poslancov v sále, nebol schválený 

tento návrh. Je materiál predložený opäť. Dávam do pozornosti osobitný zreteľ. 

Takže hlasovanie... ešte pred hlasovaním bude prezentácia. Otváram diskusiu k 

tomuto bodu. Nikto sa nehlási do ... Pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem pekne. Ja len veľmi stručne: 7 m² predajná cena 1.115, 38 Euro trvá 

to už 3. rok. Materiál je spracovaný na piatich stranách a je tam 22 strán prílohy. 

Šetríme lesy naše. Otázka znie, pán starosta, a sú tu poslanci mestského 

zastupiteľstva - možnože aj prostredníctvom nich by sa mal zmeniť nejakým 

spôsobom, cez poslancov Národnej rady, že toto je asi chybný krok, chybný zákon. 

Je to môj názor ale aby sme takýmto spôsobom 3 roky riešili 7 m² na dvadsiatich 

dvoch stranách príloh a na piatich stranách - tak to sa mi zdá trošku ozaj prihriate už 

poriadne. Ďakujem.  

 

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

predsedníčku návrhovej komisie aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 4.  

 

p. Tomášková: Takže pán starosta, prosím vás, aby ste k danému bodu dali hlasovať v 

zmysle materiálu, ako ho mali poslanci predložené z organizačného oddelenia. 

Ďakujem pekne.  

 

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

sa na hlasovanie, teda najskôr bude prezentácia. V pohode. Prezentujme sa. 17 

prezentovaných poslancov. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

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

bodu číslo 4 sme schválili. 

hlasovanie č. 13. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

– uznesenie č. 574/XXXIV/2018 

 

 

Bod č. 5 

Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra 

„C“, kat. úz. Ružinov parc. č. 2670/29 m2 o výmere 111 m2, zastavané plochy a 

nádvoria do vlastníctva Mgr. Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi 

Brandisovi v podiele 1/3 a Márii Darvašovej a Vladimírovi Darvašovi v podiele 

1/3, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 5. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho 

práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“, katastrálne  územie Ružinov parc. č. 
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2670/29 m2 o výmere 111 m2, zastavané plochy a nádvoria do vlastníctva Mgr. 

Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3 a Márii 

Darvašovej a Vladimírovi Darvašovi v podiele 1/3, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Bez úvodného slova otváram diskusiu. Nikto 

sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, 

aby - tak isto je to osobitný zreteľ. 

 

p. Tomášková: Urobila som si poznámku, že nesmiem zabudnúť, pán starosta, v zmysle 

predloženého návrhu uznesenia.  Dajte, prosím, najprv potvrdiť účasť kvôli 

osobitnému zreteľu a následne dajte prosím hlasovať o navrhnutom bode uznesenia. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pripravme sa na prezentáciu. Prezentujme sa. 

Prítomných 17 poslancov pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

bodu číslo 5 sme schválili. 

hlasovanie č. 14. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

– uznesenie č. 575/XXXIV/2018 

 

 

Bod č. 6  

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu 

použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 6- Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia 

zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a 

doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov.   Poprosím pána zástupcu 

Penera , aby uviedol materiál. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo, pán starosta. Pre zhrnutie, medzi 

mestskou časťou a občianskym združením Humana uplynula platnosť zmluvy o 

vzájomnej spolupráci na zber použitých textílií, odevov a tak ďalej. Toto združenie 

má momentálne svoj ... na svoje kontajnery vydané rozhodnutie na zaujatie 

verejného priestranstva. V septembri minulého roku sme schválili, teda 

zastupiteľstvo schválilo, podmienky obchodnej verejnej súťaže. Táto súťaž bola 

vyhlásená. Prihlásil sa však iba 1 uchádzač, ktorý nesplnil kritériá. Napriek tomu 

presvedčený, že ide o transparentný, správny spôsob ako nájsť tohto, takéhoto 

providera, ak to môžem tak nazvať, opätovne predkladáme zastupiteľstvu na 

schválenie obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemkov za účelom rozmiestnia 

kontajnerov. Do pozornosti dávam - minimálna cena nájmu je stanovená podľa 

nášho VZN o miestnych daniach. Podrobnosti máte v materiáli. Myslím, že stačí 

toľko a poprosím o podporu tomuto návrhu. Ďakujem. 

 

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

Šimončičová. 
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p. Šimončičová: ... Ďakujem pekne. Mali sme túto tému  na komisiu územného plánu 

životného prostredia a dopravy, možno aj 2×, už sa nepamätám. A boli sa tam 

predstaviť obidve spoločnosti, ktoré majú záujem o to. Tak sa čudujem, že teraz, keď 

bola vyhlásená verejná súťaž, tak že sa prihlásila iba jedna. Ale nebola to Humana, 

ktorá nesplnila kritéria? Dobre. My sme na našej komisii... sme rozprávali o tom, že 

ak skončí, teda tá nájomná zmluva pre jednu spoločnosť a kým sa uzatvorí ďalšia, 

tak tu možno nikto nebude, čo by bola chyba. A bolo by rozumnejšie, keďže ...aspoň 

u nás, keď boli na komisii sa prezentovali obidve spoločnosti a každá sa nám zdala 

dobrá. Lebo ide o to, aby občania mali kde vyhadzovať svoje obnosené šatstvo. Je to 

jedno, čo je na tej ...krabici alebo čo to je, na tom kontajneri napísané, aká 

spoločnosť. Ide o to, aby som sa mohla zbaviť toho, čo nepotrebujem a tá spoločnosť 

to vie použiť na niečo normálnejšie Preto sme navrhovali, že kľudne by sa obidve 

spoločnosti tuto uživili na pôde Ružinova. Ružinov je veľká mestská časť a buď by 

sa to rozdelilo napoly, že jedna bude v jednej časti, druhá v druhej, ale keď zase 

budeme čakať, že zas sa možno neprihlásia alebo nesplnia podmienky, alebo neviem 

aký tam bol dôvod, tak zas to bude nejaké hluché obdobie. Či by sa nešlo dohodnúť, 

pán starosta, s obidvomi tými spoločnosťami. Ja sa nepamätám ako sa volala tá 

druhá. Jedna bola Humana, druhá neviem ako sa volala. Možno to bola tá Eko 

charita, že sme povedali, že naozaj je to úplne jedno, ak sú vedľa seba aj keby mali 

hneď vedľa seba obidva kontajnery, tak sa zaplnia, pretože zrejme je o to záujem. Čo 

je... čo sme sa ešte počudovali nad tým, že... že majú... že sa o to bijú 2 spoločnosti, 

ako by to bol nejaký výnosný obchod. Ale my... nevidíme, čo je za tým. Pre mňa, 

ako občana, je... je prednostne to dôležité, aby som mala kam odložiť to, čo 

nepotrebujem. Takýchto miest by malo byť čo najviacej. A ... a keď majú záujem o 

to likvidáciu mojich nepotrebných vecí viaceré spoločnosti, tak nech to robia viaceré 

spoločnosti. Preto navrhujem, že keby náhodou sa vlastne nepodarilo vybrať 

v obchodnej súťaži zas niekoho, tak že skúste ísť týmto smerom a pouvažujte a 

zavolajte si na rokovanie obidvoch a dohodnite sa, ako to budete deliť. Lebo prečo 

má vyhrať iba jedna? Nám je to, občanom, jedno, kto to bude zbierať. Len nech sa to 

zbiera. Ďakujem. 

 

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

Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh na uznesenie 

k tomuto bodu. 

 

p. Tomášková:  Ďakujem pekne pán starosta. Takže k bodu číslo 6 - Návrh na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za 

účelom umiestnenia zberných kontajnerov, za účelom zberu použitých textílií, 

odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov. 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu - po a) schvaľuje podmienky 

obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za 

účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, 

odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava – Ružinov. A po 

b) - odporúča Mgr. Ing. Dušanovi Pekárovi starostovi - po 1.) zabezpečiť vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže, nebudem to opakovať - to je už 2× povedané  -čoho a na 

čo. Termín: ihneď po podpise uznesenia.  A po 2.) uzatvoriť nájomnú zmluvu s 

víťazným navrhovateľom. Nech sa páči pán starosta, dajte hlasovať. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky?  Nie sú. Pripravme 

sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Tak ... dáme opakovať. Ale ...o dobre. Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol 

proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval. Uznesenie k bodu číslo 6 sme schválili.  

hlasovanie č. 15. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

– uznesenie č. 576/XXXIV/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ešte teda ... k pani poslankyni, vo výberovej komisii budú aj 

poslanci. Takže ak máte záujem, tak vás tam napíšeme, aby ste vedeli, že vlastne aké 

podmienky majú byť, a aké spĺňajú tí žiadatelia. 

 

 

Bod č. 7 

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 7- Kontrola plnenia uznesení miestneho 

zastupiteľstva. Poprosím pani prednostku, aby uviedla materiál. 

 

p. Lehotayová, prednostka MÚ MČ: Tak ako je zvyklosťou, tak vám na každé miestne 

zastupiteľstvo predkladáme materiál, v ktorom máte plnenie, aktuálne plnenie 

uznesení. 

 

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

Vojtašovič.  

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Ja som si pozeral tie... kontrolu plnenia uznesení, aj minule 

som dával uznesenie k tomu, aby aj pán kontrolór zaradil do programu svojej 

činnosti kontrolu plnenia uznesení. Ja som sa trošku na to pozeral, na niektoré 

uznesenia z minulosti, ktoré som spolu-podával alebo podával a pri niektorých mi 

chýba odpočet. Ak mám byť konkrétny, týka sa to napríklad uznesenia číslo 427 z 

28. marca, kde sme žiadali starostu Dušana Pekára zabezpečiť vykonanie štátneho 

stavebného dohľadu Stavebným úradom mestskej časti Bratislava - Ružinov, čo sa 

týka toho polyfunkčného domu Trinium. Chýba mi nejaký odpočet, čo sa s tým stalo, 

nestalo,  realizovateľná úloha, nerealizovateľná úloha. A ďalej... sme  s pani 

kolegyňou Tomáškovou  ešte predkladali uznesenie číslo 429, ktoré sa týkalo 

činnosti stavebného úradu. A tam som tiež nenašiel žiaden odpočet ani smerom do 

minulosti. Takže poprosím nejako aby sa to vyjasnilo potom. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Jusko ..... na pána poslanca Vojtašoviča? Tak ešte raz 

tlačiť faktickú. Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem. Ja sa chcem spýtať na to ... plnenie uznesenia zo 17. 10. a to je to  

uznesenie-  revitalizácia, plnenie tohto uznesenia - Revitalizácia športového areálu 

Základná škola Ostredková. Ďakujem. 

 

 p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Teraz bol návrh v rozpočte. A myslím si, že nepodporili 

ste ten návrh, aby bol revitalizovaný areál. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

To nebola faktická.... 
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p. Šimončičová: Dobre, ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať na, na plnenie 

uznesenia z 28. 3.2017, ktoré sa týkalo stavebnej uzávery Pošeň – Sever a Pošeň – 

Juh, kde zastupiteľstvo žiada starostu, aby bezodkladne podnikol všetky kroky pre 

urýchlené vyhlásenie stavebnej závery, aby za týmto účelom zabezpečil súčinnosť 

miestneho úradu - a tak ďalej - plnenie odbor ÚPR?? a orgány vo veci vyjadrenia; a 

aktuálne chýbajú nasledovné vyjadrenia  z Okresného úhradu Bratislava – 

pozemkový a lesný odbor pre sever a Pošeň - Juh tak isto pozemkový a lesný odbor. 

Toto... o tom sme rokovali na komisii územného plánu životného prostredia, dopravy 

29.1.,  kde sme prijali odporúčanie pre pána starostu, že počkajte aby som si to 

nevymýšľala, že Vás prosíme pán starosta, že ... /počkajte, aby som si nevymýšľala/  

že vás prosíme, pán starosta , aby ste pomohli v tom, keďže okresný úrad... keďže -  

Takto -  ak by začal konanie o stavebnej uzávere stavebný úrad, sám... sám 

z vlastného podnetu, tak ako štátny orgán, pán starosta to je pre vás - ako štátny 

orgán osoby dotknuté orgány a tie majú 30 – dňovú lehotu; ak do 30 dní sa 

nevyjadria k tomu, tak sa považuje, že súhlasili. Ale ak o to žiada samospráva alebo 

nejaký iný ako štátny orgán, tak môže prosiť okresný úrad a čakať, a čakať, 

donekonečna kedy sa okresný úrad, pozemkový aj lesný odbor k tomu vyjadria. Toto 

je práve pri tej...  pri Pošni - Sever a Juh a preto vidíme – ako- ekonomickejšie, keby 

ste, pán starosta, vy prosím vás pekne navštívili okresný úrad a dupli tam nohou, že 

to už je mesiace a mesiace čo na to čakáme. Toto je z marca 2017. Je polovica 

februára 2018, stále ešte nemáme z okresného úradu, čakáme na to aby sme to mohli 

odovzdať potom stavebnému úradu, aby mohol začať konanie o stavebnej uzávere. 

Je neskutočné, že stavebná uzávera v Ružinove - tuším je jedna, jediná vyhlásená. 

Teraz tam nedávno sa zase okresný úrad zrušil na Štrkovci; to nie je možné - 

obstarávame zo 10 územných plánov on, stavebných uzáver by sme mali mať 10, 

 mali sme k tomu aj verejné zhromaždenie obyvateľov obce, kde sme vás požiadali 

o pomoc pri tom, takže v tomto prípade, naozaj, pán starosta to je možno jedna 

návšteva a pomôžete veci aby sa to pohlo. Ďakujem vám pekne.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Jusko na pani poslankyňu 

Šimončičovú. 

 

p.  Jusko: Ja som chcel... nie, nie na seba, ale na vás pán starosta. Čiže využijem zjavnú 

nepresnosť, ktorú ste uviedli. Ja som hlasoval za Ostredky, za návrh pána Bajera, za 

pridelenie peniaze na športový štadión Ostredky. Bohužiaľ nezískal väčšinu. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Nasleduje riadnou pán poslanec Jusko,;pán 

poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem pán starosta za slovo. Ja v zmysle uznesenia 561 z 12.12. 2017 sa 

priamo vás chcem opýtať, že prebehli 2 mesiace, mám informáciu, že ste už podpísal 

odstúpenie od zmluvy vo veci regulácie v Starom Ružinove aj v Ružovej doline. 

Chcem sa ale spýtať, že čo je dôvod na to, keď to uznesenie znelo, že zastupiteľstvo 

žiada pána Mgr. Ing. Dušan Pekára, starostu, aby s okamžitou platnosťou vypovedal 

zmluvy o dielo týkajúce sa spracovania územného plánu Líščie Nivy -  teda prečo to 

trvalo 2 mesiace? Nič viac nechcem vedieť. Ďakujem.  
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie? Poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo kontrola plnenia 

uznesení.  

 

p. Tomášková: Ďakujem pán starosta. Je to bod číslo 7 - Kontrola plnenia uznesení 

miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo prerokovaním materiálu berie na 

vedomie aj tam číselné uvedenie, splnenie uznesení konkrétnych, ktoré uznesenia 

zostávajú v plnení a ktoré sú čiastočne splnené termínované do zasadnutia vždycky 

miestneho zastupiteľstva. Pán starosta, prosím vás, dajte hlasovať o navrhnutom 

uznesení.  

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. Uznesenie k 

bodu číslo 7 sme schválili. 

hlasovanie č. 16. 

           za: 12, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 2 

– uznesenie č. 577/XXXIV/2018 

 

 

Bod č. 8 

Interpelácie 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Prechádzame k bodu číslo 8 - Interpelácie.  Poprosím, dámy, páni 

poslanci,  kto má interpeláciu.  Viete, ako máte postupovať. Pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Pán starosta, ja mám interpelácie:  - Vážený pán starosta, kto rozhodol osadil 

informačnej tabule pre cyklistov na  Pivonkovej ulici?  Na tomto úseku cca 500 m je 

umiestnených 22 informačných tabulí  pre cyklistov. N na tomto úseku vzniká 

informačný chaos. Ako i  to, že niektoré z nich neboli osadené správne a popadali. 

Na rovnakom úseku v Petržalke je 8 informačných tabulí. A preto sa pýtam, koľko 

peňazí mestská časť Bratislava-Ružinov investovala do týchto informačných tabulí.  

Ďakujem. Ďalšia. Tak ako obvykle, vážený pán starosta, pýtam sa a dovoľujem si 

vás požiadať, v akom štádiu je riešenie náhradného bytu v Materskej škôlke 

Stálicová v súvislosti s uznesením rozširovania kapacít materských škôl, ktoré sme 

prijali tu v zastupiteľstve? Ďakujem . Tretia. Vážený pán starosta, dovolím si vás 

požiadať, bol som v areáli Netradičných športov a dovoľujem si vás teda informovať 

a požiadať zároveň, že - akým spôsobom budeme riešiť zateplenie veľkej budovy a 

dokončenie malej budovy? Keď som sa tam bol pozrieť, tak tam hrali malé deti 

floorbal, skutočne mal deti, a bolo tam už bolo tam 4 stupne Celzia. Čo si myslím, že 

pre mestské deti asi nie je dobrá teplota na to, aby tam hrali a trénovali hokejbal.  

Chcem vás teda poprosiť, aké riešenie pre tento rok bude pre dokončenie tej veľkej  - 

teda do zateplenie a dokončenie tej malej - v hale -  v športovom areáli netradičných 

športov. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Nikto ďalší nie je prihlásený. Končím bod Interpelácie.  
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p. Pekár, starosta MČ:  Pokračujeme bodom Rôzne.  / Treba prečítať... Takže ešte raz. 

Nech sa páči. Ospravedlňujem sa ... Pozrite sa, technici, že prečo to nefunguje? / Ale 

nech sa páči.   

 

p. Patoprstý: Dobre. Ďakujem , teda pán starosta, ešte raz, že ste mi umožnili. Mám 3 

interpelácie.  V skratke ich iba teda prednesiem a odovzdám. Prvá je na základe 

sťažnosti a žiadosti obyvateľov z Trávnikov, ohľadne pozemku okolo nemocnice a 

polikliniky, ktorý je sústavne znečistený. Či by sa dalo požiadať, v mene mestskej 

časti, vlastníka pozemku, aby tam dodržiaval kontrolu, prípadne aby to mestská časť 

upratovala a následne refakturovala vlastníkovi. Lebo je  to škoda, že okolo ??SAA 

sa robila robila revitalizáciu aj napriek tomu tam je stále neporiadok. Čiže trošku... 

trošku to znižuje kredit z toho miesta.  Ďakujem . Druhá je v mene obyvateľov 

Štedrej ulice, kde prisľúbili, že prídu na 17-tu hodinu vystúpiť. Oslovili nás s takým 

problémom ohľadne dopravného značenia Prejazd zakázaný, ktorý bol na tejto ceste 

v minulosti osadený. A údajne z dôvodu toho, že nejaký vysokopostavený príslušník 

štátnej polície tade chodil a mu to nevyhovovalo, tak sa to zrušilo to dopravné 

značenie. Čiže by som poprosil preveriť ten stav, keď sa dá, že či naozaj bolo 

zrušené oficiálne, tak, ako to má byť v zmysle operatívnej komisie na magistráte.  A 

ak aj áno, tak ho obnoviť naspäť, a ak nie, tak ho osadiť, tak že je schválené. Čiže 

poprosím vás preveriť  tento stav a venovať tomu. Neviem, aká  je skutočnosť, ale 

takúto informáciu som mal. A údajne  tam...- no- údajne- oni tí obyvatelia vedia, že 

ten prejzd tam zakázaný bol  - A záhadne zmizol. Čiže preveriť to  poprosím.  A 3. 

interpelácia tá je taká vážnejšieho charakteru. Týka sa bytového domu Sputnik. 

Neviem, či sa to už ku vám dostalo,  viem, že mestská polícia to už riešila.  Bol tam 

veľmi nevyberaný spôsob orezu stromov - v úvodzovkách hovorím - "orezu 

stromov", ktorý prebiehal, tak že stavebník prišiel s bagrom - Katka Šimončičová 

dobre počúvaj - stavebník prišiel s bagrom, a s bagrom- máme to nahraté na videu-    

tam devastoval stromy, ktoré zasahovali poza plot na jeho pozemok. Máme z toho aj 

dokumentáciu - video a foto,  ktorú tu fotodokumentáciu prikladám v prílohe. Čiže 

poprosím aj životné prostredie, aby sa tomu venovalo. A zároveň ďalší podnet 

obyvateľov: Nákladné vozidlá z tejto stavby tam chodia do protismeru; tam sú všade 

jednosmerky. Hrozí tam vážny úraz, pretože človek, ktorý je zvyknutý tam chodiť 

domov, vie, že ide po jednosmerke a zrazu sa mu  oproti vyrúti nákladné vozidlo 

alebo tatrovka, tak to je naozaj o život.  A posledná vec - dnes doobeda som sa bol 

pozrieť aj fyzicky -  je v sústavne tá cesta  znečistená. Oni majú v zmysle stavebného 

povolenia podmienku o tú cestu sa starať. Dnes ju fyzicky  dvaja chlapi zametali 

metlami. Čo není adekvátne, keďže  tam chodia plne naložené tatrovky v takomto 

daždivom počasí aké je . Čiže by som poprosil sa tomu venovať, možno aj pod 

hrozbou alebo pod nejakou perzekúciou a sankciami, ktoré vyplývajú mestskej časti. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Riaditeľa nemocnice sme oslovili kvôli tej nečistote okolo 

nemocnice.  A na Sputnikovej ... v okolí toho .... tej stavby sme boli predvčerom. 

Vtedy zhodou okolností to tam bolo čistejšie, asi ako hovoríš, bolo dnes. Ale takéto 

podnety treba dať  ...asi  okamžite mestskej polícii a ona to bude riešiť potom v 

blokovom konaní. A dobre by bolo, keby dávala bloky mestskej časti a nie hlavného 

mesta.  Nie je tu  veliteľ. Čiže vie asi o čom hovorím. Pán poslanec Guldan.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pána starosta. Zatiaľ nepredkladám v písomnej 

podobe.  Len chcem upozorniť, že by sme sa mohli vrátiť k uzneseniu tzv. 
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protihlukovému, ktoré okrem iného riešilo aj zákaz vykonávania stavebných prác v 

územiach  zastavaných, teda v stabilizovaných územiach.  Prokuratúra , ktorá 

namietala toto VZN však nenamietala tú časť toho všeobecne záväzného nariadenia, 

ktorá hovorila o tom, že mestská časť môže zamedziť, obmedziť, regulovať 

vykonávanie stavebných prác, ktoré spôsobujú hluk, prach a iné neduhy v dňoch 

pracovného pokoja a štátnych sviatkoch. Ja sa asi spojím s tým  mladým právnikom, 

ktorý je na referáte a by som sa s ním dohodol, zhruba, akým spôsobom pokračovať , 

aby sme   mohli znovu oživiť toto VZN len tej časti, aby sme mohli teda regulovať 

tieto práce vykonávané v dňoch pracovného ... pokoja ... teda v ...  dňoch, teda v 

území v zastavanom. A to tá prokuratúra nenamietal. Toto by som chcel poprosiť, 

aby ste zobrali na vedomie, že sa v tom budem angažovať.  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Nech sa páči, ak je to interpelácia, odovzdať referátu. Nikto sa 

nehlási v bode Interpelácie. Končím interpelácie.  

 

 

Bod č.9 

Rôzne 

 

p. Pekár , starosta MČ: Prejdeme do bodu Rôzne a potom vlastne o 17-tej vystúpenie 

obyvateľov. Nech sa páči, kto má do Rôzneho? Pán poslanec Vojtašovič.  

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Ja som pôvodne myslel, že bod Rôzne pôjde až po 

vystúpení občanov, tak už predložím uznesenie už dnes, vlastne už teraz. Rád by 

som, teda spolu s pani kolegyňou pani Máriou Barancovou predložil nasledovný 

návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada Ing. 

Mgr. Dušana Pekára, starostu, - po a) vyzvať alebo zabezpečiť vyzvanie obstaraného 

spracovateľa územného plánu Prievoz - Východ na plnenie zmluvy o dielo s 

registračným číslom 223/2010 V/71 platnej účinnej odo dňa 26. 11. 2010 a to 

bezodkladným zahájením prác, resp. bezodkladným pokračovaním zahájených 

prácach na územnom pláne zóny Prievoz -  východ.  Po  b) vykonať alebo 

zabezpečiť vykonanie úkonov potrebných a nevyhnutných pre vyhlásenie stavebnej 

uzávery pre zónu Prievoz-  Východ minimálne v rozsahu ohraničenom ulicami 

Mierová – Kaštieľská -  Parková – Syslia – Telocvičná – Osvetová – Gagarinova,  a 

to na základe podnetu stavebného úradu. Termín: ihneď.  Rád by som teda zdôvodnil 

uvedené. Žiadosť o zaradenie uvedeného bola predložená včera všetkým poslancom 

v e-mailovej podobe, v elektronickej. Uvedená zmluva o dielo bola, myslím, 

kontrolórom identifikovaná ako neaktívna zmluva od roku 2010. A aj teda 

miestnemu úradu vyplynulo prijať opatrenia, navrhnúť riešenia, čo v prípade týchto 

zmlúv. Na základe posledných informácií je teda vôľa pohnúť s týmito územnými 

plánmi zón, či už Prievoz - Východ alebo aj Prievoz – Západ. A teda ja dúfam, že 

uvedená vec sa pohne správnym smerom dopredu a začne sa teda pracovať aj na 

týchto  náležitostiach. Preto prosím aj o podporu v tejto záležitosti. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pani poslankyňa Barancová.  

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcela poprosiť poslancov o podporu 

vzhľadom k tomu, že skutočne obyvatelia Prievozu s veľkým znepokojením sledujú  

tieto plány projektu Konopná Rezident, pripravovaného investorom. Veľmi si 

oceňujú, že investor aj mestská časť zorganizovali 2 stretnutia s verejnosťou, ale 
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konštatujú, že ten projekt, ktorý je upravený sa nepriblížil ani tomu, čo by si 

predstavovali vlastne oni. O čo ide? Pre Prievozčanov je tento projekt v určitom 

smere aj kultúrne aj sociálne neakceptovateľný. Mestská časť, o ktorej hovoríme je 

tradične zastavaná rodinnými domami so záhradkami a vyznačuje sa charakterom 

tichého predmestia. Vieme, že to bola jediná a bolo by veľmi vhodné, aby sa to 

zachovalo ako určitá vidiecka oblasť vo veľkomeste. V dotknutej lokalite a okolí sa 

nachádzajú viaceré kultúrne pamiatky, jedna dokonca v priamom kontakte 

s plánovaným komplexom.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas.  

 

p. Barancová: Určite táto  lokalita mala by byť stabilizovaným územím s prevahou 

zástavby nízkopodlažných rodinných domov. Ďakujem pekne. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, pán zástupca Pener. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo pán starosta. Vážení prítomní, 

kolegyne, kolegovia, iste mnohí sledujete, alebo už ste zaregistrovali, že v Národnej 

rade bola schválená novela zákona o obecnom zriadení. Prináša rôzne zmeny, ale 

prináša tá novela  aj niektoré zmeny, ktoré majú dopad na rokovací poriadok, ktorý 

bude treba zohľadniť v našom rokovacom poriadku novelizovaním rokovacieho 

poriadku, ale aj zmenu odmeňovacieho poriadku. Tam dokonca veľmi zásadné 

zmeny. Zákon ešte nie je podpísaný, podľa posledných informácií, prezidentom 

republiky. Avšak ak sa tak stane, zatiaľ nie je dôvod domnievať sa že prezident má 

voči tomu výhrady, bude platiť zákon už v apríli, k 1. aprílu tohto roka. Z tohto 

dôvodu vidím ako najlepšie obnoviť činnosť tej našej pracovnej komisie pre 

rokovací poriadok, ktorá fungovala v rokoch 2015 a 16. Oslovím vás ešte aj mailom 

- predsedov poslaneckých klubov, ale chcem požiadať o potvrdenie vtedajších 

nominácii do tejto pracovnej skupiny. Následne sa pokúsime, v čo najkratšom čase 

stretnúť,  prebrať si nové skutočnosti, pripraviť návrhy, nakoľko aj rokovací aj 

odmeňovací poriadok schvaľujú obecné, v našom prípade miestne zastupiteľstvo. 

Toľko, ďakujem pekne.  

 

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

 

p. Matúšek: Ďakujem za slovo. Ja budem hovoriť tu prítomným občanom, zamestnancom 

miestneho úradu, hosťom poslancov mestského zastupiteľstva, ale predovšetkým k 

vedeniu miestneho úradu. Vo februári roku 2017 sme si schválili uznesením verejnú 

diskusiu, ktorá prebehla v Kultúrnom dome Ružinov. Bola to verejná diskusia, ktorá 

patrí trvale do kalendára akcií Mestskej časti Ružinov. Veľmi pekne apelujem na vás 

poslancov, na všetkých, aby sme sa vyvarovali tých detských chýb, najmä propagácii 

a žiadam, aby bolo zabezpečené prostredníctvom mestského mesačníka Echo, aj 

prostredníctvom televízie Ružinov riadna a včasná osveta. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja by som sa rád v bode Rôzne povenoval 

všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti číslo 11/2015, ktoré znie: O 

umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov, 

ľudovo povedané o tých betónových skružiach, ktoré sú veľmi zanedbané, veľmi 
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škaredé a a špatia vyslovenie naše pekné verejné priestranstvá ako je Park Andreja 

Hlinku, ako je okolie Budúcnosti, ako je Helios, ako je teraz zrekonštruované okolie 

Astry na Martinčekovej ulici atď. Ja som si prechádzal to všeobecne záväzné 

nariadenie a v § 3 si dovolím citovať ods. 1 - každý politický subjekt, aj kandidát, je 

povinný do 10 dní po ukončení volieb všetky nalepené plagáty z plôch pre neho 

vyhradených odstrániť,  a ods. 2 - v prípade neodstránenia plagátov z vyhradených 

miest odstráni tieto mestská časť na náklady príslušného politického subjektu alebo 

kandidáta. Ja to v prílohe mám aj nafotené všetky tie skruže, je ich 8. V Ružinove 

naozaj sú veľmi nemiestne polepené, dokonca ešte niektorými politickými 

kandidátmi alebo nejakými reklamnými plagátmi, čiže by som si dovolil požiadať o 

podporu môjho uznesenia k tomuto, ktoré znie: Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní návrhu žiada odstrániť betónové volebné skruže na verejných 

priestranstvách Ružinova uvedené vo všeobecne záväznom nariadení 11/2015 

v období mimo volebnej kampane, kedy sú politickým stranám aj nezávislým 

kandidátom vyžrebované kandidátne čísla. To sa odvoláva priamo na to všeobecne 

záväzné nariadenie a takáto prax je aj v iných mestských častiach alebo iných 

mestách po Slovensku, kedy tieto betónové skruže alebo iné volebné volebné nejaké, 

ťažko povedať, čo to je, volebné nosiče. Bývajú mimo volebných kampaní odložené 

na zbernom dvore alebo niekde na nejakom priestranstve, kde nešpatia verejné 

okolie. Ja si myslím, že verejnoprospešné služby majú dosť veľký dvor, kde kľudne 

môžu byť tieto skruže odložené. Môžu byť očistené, upravené a následne, keď sa 

vyžrebujú kandidátom čísla, tak opäť sa na príslušné miesta zverejnia. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela požiadať kolegov o podporu 

návrhu uznesenia, ktorý sme pripravili spolu s pánom Vojtašovičom. Bolo to tu už 

spomínané, keď sme rokovali o rozpočte a bola by som veľmi rada, keby nám pán 

starosta na komisiu finančnú, podnikateľských činností a informatizácie a na komisiu 

školstva predložil materiál týkajúci sa štruktúry plánovaných nákladov na 

rekonštrukciu bývalých detských jasieľ Banšelova, na 2 triedy pre približne 40 detí, 

kde v rozpočte sme schválili predpokladali sumu 360.000 Eur, takže v takomto znení 

predkladám žiadosť návrhu uznesenia na pána Ing. Mgr. Pekára, starostu. Takže ešte 

raz to nemusím asi zopakovať predložiť na rokovanie obidvoch komisií štruktúru 

plánovaných nákladov. Uviedla som  za marec 2018, komisia finančná je 28. marca, 

to viem, komisia školstva nie, takže poprosím na marcové rokovanie. Ďakujem 

pekne.  

 

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

 

p. Šimončičová: Pán starosta, na tom zhromaždení obyvateľov, ktoré sme tu mali 

prednedávnom sa hovorilo o tom, alebo vy ste sľúbili tuším, to sa už nepamätám, že 

pomôžete s tým, aby sa bezodkladne začali práce na územnom pláne zóny Prievoz – 

východ a západ. A aby sa spustilo aj konanie o stavebnej uzávere z vlastného 

podnetu stavebného úradu. Ja na to ani nemám ako dať uznesenie, lebo nemôžeme 

vám povedať, aby ste štátnej správe prikázali, ale ako som vám navrhla na tom 

zhromaždení obce, je ekonomickejšie pre úrad aj pre výsledok samotný, ak teda bude 

to kombinácia, aspoň tam, kde už začali robiť, náš úrad, naše dievčatá, pripravovať 

materiály, a nemajú ešte všetky, ako som spomínala ten Okresný úrad -lesný, 

pozemkový a neviem aký odbor, kde poprosím, že pomôžete pri ??? Sever Juh. 
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Takisto pri iných ďalších, kde chýbajú ešte nejaké vyjadrenia pre náš úrad, pretože 

štátna správa nemusí dodržovať termíny ak požiada mestská časť Miestny úrad 

Ružinov. Ale ak je kombinácia, pán starosta, ak je kombinácia toho, čo už je 

pripravené na úrovni mestskej časti a potom sa to odovzdá Stavebnému úradu, ktorý 

začne akože napoly z vlastného podnetu, ale už bude mať niečo pripravené našim 

úradom, potom on už len to urýchli tým, že požiada tých, ktorí nedodali a tam má 

30-dňovú lehotu a ide to do 30 dní. A netreba čakať mesiace a mesiace. Takisto toto 

ste sľúbili, že pomôžete pri tom územnom pláne zóny Prievoz - východ a západ 

a takisto nejako dohovoriť stavebnému úradu, že naozaj je efektívnejšie, keď začne 

z vlastného podnetu, s tým, že mu niečo pripravia naši, keď to majú už pripravené a 

hotové. Takže tu nedávam žiadny návrh uznesenia, ja dúfam, že dodržíte svoj sľub, 

ktorý ste vraj dali, pán starosta, a že ten územný plán Prievoz východ a západ sa 

spustí čím skôr. A ešte tu mám takú jednu prosbu z našej komisie. ... Tak to sa 

budem musieť ešte raz prihlásiť, lebo to nestihnem teraz. A z našej komisie tam 

máme ďalšiu nejakú prosbu, aby ste niečo v ??ELAse vybavili, lebo my to nevieme, 

s orgánmi Policajného zboru pri schvaľovaní vedľajších cyklotrás, keby ste vstúpili 

do rokovania s nimi, lebo s podporou separácie chodcov a cyklistov, lebo tam sa 

nevieme pohnúť. Ďakujem pekne.    

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pán Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán starosta. Ja nepodávam uznesenie, návrh uznesenia, ale chcem sa s 

vami podeliť o tom, čo tu bolo už na začiatku povedané. Mňa to šokuje, že tu 

vystupovali ľudia, ktorých aj poznám, kde aj chodím do škôl na Rady škôl. To 

hovorím ako o jednej osobe, ale aj seniorov poznám. Vychádzali tu teraz faktami, na 

ktoré pri stretnutiach nikdy neupozorňovali. Čo ma tiež šokuje, že nevedia o našich 

aktivitách poslancov vo volebnom obvode. A to ma veľmi šokuje napr. zatepľovane 

škôl na Ostredkoch. Ja viem, aké to bolo ťažké, pani Tomašková mi dosvedčí, keď 

sme boli na rokovaní pred rokom o rozpočte. Tak sa nerobil harmonogram, 

o Ostredkoch sa ani nehovorilo. Ako poslanec som to obhajoval, presadzoval, spravil 

sa harmonogram. Čiže robíme, robíme pred vás, ďakujem, že nám dávate námety. 

Ale pri osobných stretnutiach nám ich nedávate. Čiže tieto námietky beriem ako dosť 

účelové, pretože keď prídete verejne a hovoríte niečo, napr. poviem aj plaváreň. 

Teda plávanie zadarmo. Ja som to navrhoval, bolo povedané, že mestská časť dotuje 

plavecké kurzy. Neviem, či je to pravda, aspoň pán riaditeľ športového klubu to 

hovoril, že sú dotácie na to. Samozrejme, platia si aj rodičia, ale nie plnú čiastku. Ja 

som tu dával aj návrh na vybudovanie plavárne. To by bolo riešenie, mať vlastnú 

plaváreň o tam realizovať tieto plavecké kurzy. To je hanba, že druhá mestská časť 

v Ružinove, teda v Bratislave, a nemá plaváreň.  Berme si príklad z Petržalky. Ďalej 

chcem hovoriť o športe. Prešiel som teraz veľa základných škôl a zistil som, že napr. 

mladší žiaci majú také časy vyhradené, ktoré sú od 5., od 6. To je aj nevhodné z toho 

športového. Plánovanie na také neskoré časy a určite aj pre rodičov. Čiže mohli by 

sme, a budem sa o to uchádzať, chcem vedieť, ako sú vyťažené tieto zariadenia a kto 

ich vyťažuje, aby mali skutočne prioritu školy a mladší žiaci, aby rodičia teda 

nemuseli večer chodiť s deťmi ešte teraz v zimnom období v noci Cyklotrasy. Ja som 

aktívny cyklista aj  teraz v zime. Trošku ma šokuje tiež prehľad cyklotrás. Ak 

môžem tak zoberiem si aj ďalší príspevok, tri minúty. Máme vôbec prieskum 

využitia týchto cyklotrás, do ktorých dávame také obrovské peniaze? Veď ja, keď 

chodím na tých cyklotrasách, tak samozrejme teraz v zime chodí menej ľudí, ale 

niektoré, ktoré sú vyznačené, ako je Miletička, tam nevidím cyklistov. Nevidím, 
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pretože je to asi  nevyhovujúce chodiť niekde po v strede a prechádzať cez cestu v 

plnej rýchlosti, čiže musíte byť stále v strehu. Čiže zase sa budem pýtať, spravíme 

nejaký prehľad využitia  cyklotrás? Skutočný prehľad v nejakých reálnych časoch 

a či sú využité. Či tieto peniaze  sú správne využité. Ďalším, ktorému sa chcem 

venovať, to čo hovoril pán poslanec Patoprstý. Ja s ním súhlasím, tie skruže sú 

hrozné, v dezolátnom stave. Možno zvážiť to, či ich umiestňovať v podobe ako sú, 

alebo či nevytvoriť skruže alebo informačné tabule 21. storočia. Teda normálne 

tabule, ktoré by mohol miestny úrad využívať aj mimo volebných období. Dokonca 

aj občianske združenia by informovali bezplatne a tak pozývali na svoje aktivity. 

Takéto veci som napr. v Piešťanoch videl. To je mesto, kde chodí aj veľa cudzincov 

a ktoré je pekné samo o sebe. Ešte sa vrátim k tomu, čo tu bolo na stretnutí 

s občanmi, keď bolo 1. verejné stretnutie s občanmi. Diskutovalo sa veľa, ja robím 

len uzáver: nespokojnosť so stavebným úradom. To nie je môj názor, to je výsledok 

toho rokovania ako som ho pochopil, a nespokojnosť s realizáciou, plnením zadania 

tvorby územný plán zón. Toto hovorili, ako som vnímal, toto sú také dva podstatne 

problémy pre občanov. Čiže či sme teraz rozdelení alebo nie, napr. v rozpočte,   tak 

dúfam, že sa zhodneme v tom, že občania by sa mali pravidelne stretávať a vytvoriť 

nejaký mechanizmus pravidelných stretnutí s investormi.  Nie, aby oni sa museli 

domáhať, alebo my poslanci sme to vlastne iniciovali, ale aby to bolo uzákonené tu 

priamo v Ružinove, a tento zákonný zvyk, že investor príde pred občanov určite 

privítame všetci. A verím, že za tieto veci ešte podarí do konca volebného obdobia 

naplniť. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Patoprstý.  

 

p. Patoprstý: Ďakujem pán starosta. Ja zareagujem faktickou na Paľa Juska, ohľadne toho 

verejného zhromaždenia. Ja som si na základe toho dovolil pripraviť návrh 

všeobecne záväzného nariadenia. Také, ako majú rôzne samosprávy po Slovensku, 

napr. aj Nové Mesto a Rača. Pripravil som ho v papierovej forme aj elektronickej 

forme. Ja ho rozpošlem všetkým poslancom aj starostovi, samozrejme, aj 

organizačnému oddeleniu. Poprosil by som, keby mohlo byť zaradené na najbližšie 

rokovanie komisií a následne na miestne zastupiteľstvo v zmysle tých zákonných 

lehôt tak ako to vyplýva. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Škoda, že pred tou prípravou si nekomunikoval, pretože my sme 

komunikovali so zástupcami tých občianskych združení, ktoré nás oslovili aj s pani 

poslankyňou Štasselovou. A tiež pripravuje pani Šebová návrh na všeobecne záväzné 

nariadenie, takže keď to pošleš, sadneme si tak ako sme sa dohodli so zástupcami 

občianskych združení a budeme sa navzájom informovať. Naozaj, aby vyšlo 

kompromisné, alebo teda najlepšie všeobecne záväzné nariadenie. Riadnou pán 

poslanec Patoprstý.  

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo ešte raz. Tento môj príspevok mal nadväzovať na 

vystúpenie občanov, čiže ja ho veľmi skrátim, lebo pán Richnavský, obyvateľ 

Štedrej ulice v mene ostatných obyvateľov Štedrej ulice vystúpi s problematikou. 

Čiže ja si rovno dovolím prečítať návrh uznesenia a následne potom možno po 

vystúpení obyvateľa sa k tomu  môžeme vrátiť. Návrh uznesenia znie: Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu - po  a) žiada majetkoprávne vysporiadanie 

pozemkov na Štedrej ulici ,vyhotovením geometrického plánu a následné zaradenie 

do majetku mestskej časti. Odporúčame informovať sa na postup na Magistráte 
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Hlavného mesta, ktorý takýmto spôsobom zaradil do svojho majetku viaceré 

problematické pozemky v mestskej časti Bratislava-Ružinov. A po b) chystá sa tam 

výstavba na ulici Mlynské Luhy, ktoré sa dotýkajú Štedrej ulice, zrejme ste to aj 

zachytili na tom verejnom zhromaždení, čiže po b) Miestne zastupiteľstvo odporúča 

Mgr. Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi, rokovať s investorom výstavby na ulici 

Mlynské Luhy (AB River Invest) o zníženie navrhovanej stavby na úroveň troch 

podlaží . Tak ako je ... je vlastne súčasná zastavanosť na tej ulici a v celom okolí, 

maximálna výška sú tri podlažia. Ďakujem.  

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Pán starosta máme ďalšie uznesenia našej komisie, ktorá 

bola 29. januára, ktoré...som poverená teda komisiou, aby som prezentovala, keďže 

predseda tam  nebol. A tie sa týkajú situácie s novovzniknutou komisiou dopravy. 

Prečítam uznesenie ....našej komisie. Prítomní členovia komisie diskutovali 

o novovzniknutej komisii dopravy. Komisia územného plánu, životného prostredia 

a dopravy, tá naša ??vyšetriť bola, nesúhlasí s tým, aby jej bola bez konzultácie 

znížená náplň činnosti. Naďalej  sa naša komisia bude, do konca tohto roka, zaoberať 

rozpracovanými projektmi a úlohami v oblasti cyklotrás, komunikácie a chodníkov. 

Vyčleňovanie dopravy z procesu tvorby územnoplánovacej dokumentácie komisia 

vníma ako rozpor s integritou procesov obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie. Nemožno dopravu vyčleniť ako  samostatný okruh v procese 

posudzovania investičných zámerov. Takéto delenie komisie je nepochopením práce 

a poslania komisie územného plánu, životného prostredia a dopravy. Polarita 

záujmov a uznesenie obidvoch komisií by sa museli jednak prácne konzultovať; vo 

všeobecnosti by sa mala preukázať ako neúčinná. Komisia víta poslaneckú iniciatívu 

riešiť parkovaciu politiku na území mestskej časti prostredníctvom novovzniknutej 

komisie dopravy. Komisia ďalej navrhuje starostovi vyriešiť momentálnu situáciu s 

prijatým uznesením tak, aby zvážil podpísanie schváleného uznesenia, to už ste 

medzitým podpísali. Komisia navrhuje riešiť zmenu náplne činnosti obidvoch 

komisii na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Keďže to nemáme 

pripravené, tak som vám to len prečítala, lebo vzniká tento problém, že my sa 

naďalej mienime zaoberať tými našimi návrhmi, máme to v zásobníku, odsúhlasilo 

sa zvýšenie finančných prostriedkov na cyklotrasy, chodníky a komunikácie 

mestskej časti, máme rozrobené 3 roky, vyše troch rokov, takže mienime to do konca 

roka tohto dopracovať. A ako to budeme riešiť potom ďalej s náplňou tej novej 

komisie dopravy, lebo dievčatá, teda pardon, pracovníčky miestneho úradu nemôžu 

chodiť na obidve komisie a byť aj tu aj tam. Tak sa pán starosta robte mediátora 

a treba dohodnúť, že ktorá komisia bude čo mať ako náplň činnosti. Bola to vtedy 

zvolaná  len tak narýchlo, na mimoriadnom zastupiteľstve, vraj z dôvodu, pretože 

aby bol nejaký program, aby to nejako vyzeralo, to mimoriadne. Takže nebolo to 

dobre premyslené, preto nedávam teraz žiaden návrh uznesenia, len vás poprosím ... 

a som skončila; žiaľ nemôžem už povedať nič.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobre, zavolám si predsedov oboch komisií a budem robiť 

mediátora. 

 

p. Šimončičová: Dobre, ďakujem pekne. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, faktická pán poslanec Jusko. Nasleduje pán poslanec 

Guldan.     

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Ja sa chcem poďakovať spracovateľke 

pani magistre Viere Kováčovej za spracovanie informáciu, alebo presnejšie správu 

letopiseckej komisie a zápis do kroniky mestskej časti za rok 2016. Je to veľmi 

slušne, kvalitne zostavený, napísaný príspevok. Som veľmi rád, že takéto niečo sa 

deje a by som poprosil v budúcnosti, ak sa dalo, priradiť k tomuto aj nejakú 

obrazovú dokumentáciu.  2. Vec, pán starosta, po tom, čo hovorila pani poslankyňa 

pred chvíľočkou Šimončičová. Časť toho uznesenia som formuloval, naozaj je 

zložité. A keď človek zastáva názor, že pravidlá hry, poslanie sa formuje, formulujú, 

upravujú na začiatku volebného obdobia, vnímam toto, tento návrh, ktorý bolo, že sa 

bude zriaďovať nová dopravná komisia, ktorá navrhuje odňať, odnímať poslanie, 

pracovnú orientáciu, náplň existujúcej komisie ako teda rozpor so záujmami tejto 

mestskej časti. Lebo si neviem veľmi dobre  predstaviť ako budeme riešiť my, 

dopravné komisie, dopravnú otázky, keď sa bude posudzovať nejaký investičný 

zámer. Budeme sa chodiť radiť ako máme, aký postoj máme zaujať k otázke 

dopravy, keď vieme, že teda títo poslanci majú svoju vlastnú komisiu. To je taká 

bipolarita, to je rozklad nejakej konštruktívnej integrovanej práce. Poprosím, pán 

starosta, aby si na to myslel, keď budeš robiť mediátora medzi týmito predsedami, 

aby si to dal, upravil nejakým spôsobom. Ďakujem.  

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Čiže nielen medzi predsedami, prípadne podpredsedami 

a podpredsedníčkou by ste mohli pán starosta, ma zavolať, lebo predseda tam vtedy 

nebol, takže odporúčam. Takisto naozaj podporujem to, čo povedal pán Guldan, to 

proste územné plánovanie bez dopravy neexistuje. A nebudeme chodiť aj my na ich 

komisie a ich komisia zase na našu. Ak necháte to tak, že v obidvoch komisiách 

napr. tú časť dopravy, potom sme navrhovali ešte aj takúto vec, že potom požiadame, 

aby ste personálne doplnili to oddelenie, ktoré sa, ktoré pripravuje tieto materiály, 

lebo neexistuje, aby jeden človek robil pre dve komisie a takúto dôležitú agendu. Tá 

doprava je naozaj veľmi dôležitá, pán starosta. Takže toľko. A ešte to som chcela, čo 

hovoril Patrik Guldan k tej letopiseckej agende. Ja som si to len tak letmo prečítala, 

tiež mi tam chýbajú fotky, ale odporúčam každému, je to veľmi dobré čítanie 

a veľmi pekne ďakujem za ten materiál.   

 

p. Pekár, starosta MČ: Tak ako ste tu boli upozornení, komisie si zriaďuje zastupiteľstvo, 

takže naozaj je to plne vo vašich rukách. Zriadenie komisie, aj náplň komisie, aj 

voľby členov komisie. Faktickou pán poslanec Matúšek, ale neviem na koho. 

Nemôže na pani poslankyňu Šimončičovú. 

 

p. Matúšek: Nemám, už mám ďakujem. Týka sa to predovšetkým letopiseckej. To čo 

hovorila spoločne pani Šimončičová, pán poslanec Guldan, ja chcem zareagovať na 

pána Guldana. Ale krátko, môžem? Nechcem porušiť rokovací poriadok, Ja som 

nestihol, lebo on spojil dve veci. Dobre? Veľmi stručne. Ja súhlasím s tým, čo 

povedala pani Šimončičová, aj čo povedal pán Guldan, že výborná práca a tak ďalej. 

To nepopieram, ale keď ste to čítali, nevadia ani preklepy a nevadia ani chyby, ktoré 

tam sú. Ale predovšetkým obsah mi vadí. Tak dôležitá mestská časť, ako je Ružinov, 

nemá v obsahu všetko, čo by tam malo byť. Ak porovnávam na úrovni Slovenska 
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samosprávy, ktoré majú spracovanú kroniku, tak sú na vyššom leveli. Ak by tam bol 

recenzent, tak toto nebude hovoriť, že je to kvalitná práca. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Tomášková.  

    

p. Tomášková: Ďakujem veľmi pekne, tak na záver taká vec, ktorá nám veľmi do 

kompetencie nepatrí. Pán starosta nám v informatívnych materiáloch predložil, ale 

v zmysle zákona o hlavnom meste, v prislúchajúcom paragrafe, týkajúcom sa 

starostu, je to myslím odsek 5, že starosta pripravuje odmeňovací poriadok 

a organizačný poriadok. Tak máme v materiáloch informáciu o organizačnej 

štruktúre. Ja neviem, pán starosta, ja som si pozerala organizačný poriadok nemáme 

zverejnený, aspoň ja som ho nenašla, ak máme, tak sa ospravedlňujem. Ale v zmysle 

tohoto zákona by ste nám mali predložiť na vedomie organizačný poriadok, ja si 

myslím, že organizačná štruktúra je súčasťou organizačného poriadku. 

A organizačný poriadok hovorí aj o pracovných náplniach činnosti jednotlivých 

oddelení. To je jedna vec. A ja by som, neviem, nie je to naša poslanecká 

kompetencia. Ale ja nie som úplne presvedčená, že to, čo máme zverejnené. Pán 

Pener tu spomínal novelu zákona o obecnom zriadení, ale ešte nie je podpísaná, ale 

nám tam figuruje napríklad pán kontrolór, ktorý je v priamom vedení pána starostu. 

Nevie, či to je úplne v poriadku. Jeho útvar, keď už je v priamom vedení starostu, tak 

beriem, ale mal by byť v prvom rade, keď už, tak prednostu úradu, lebo prednosta je 

tá vrchná inštancia, ktorá vytvára vlastne, alebo cez starostu tlmočí pokyny. 

A nebudem to namietať, lebo naozaj sa necítim ani právne zdatná, máme tu aj 

kolegov, pani Šurinová tu myslím je. Ja by som sa nato trošku pozrela, že či naozaj 

jednak nemali by ste nám predložiť aj organizačný poriadok na vedomie v zmysle 

daného zákona o Hlavnom meste. Tak je to naformulované, predkladáte nám na 

vedomie organizačný poriadok. Vy ste nám predložili organizačnú štruktúru, fajn, to 

je pekné, ja sa teším, ale v zákone je citovaný organizačný poriadok. Ale druhá vec, 

je naozaj, že či. Ak sú v poriadku, ja budem len rada. Ale postavenie kontrolóra 

neviem, či je v súlade, tak ako má byť, a neviem aj či postavenie prednostu je tak, 

ako má byť, lebo prednosta je síce pod starostom, ale niektoré oddelenia, kancelária 

vicestarostov, beriem, ale tam sú aj iné oddelenia, ako je mzdová učtáreň, ako je 

organizačné a podobne, ktoré v podstate prednosta im nemá čo. A pritom sú to 

zamestnanci. Prednosta je v pozícii toho, čo organizuje pracovný chod a všetky tieto 

vzťahy. Ja len dávam túto pripomienku, dajme to tak, aby to bolo,  ak je to 

v poriadku beriem späť moju pripomienku, ak nie, tak by som uložila aby sa dalo do 

poriadku. Ďakujem pekne.  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Faktickou pani poslankyňa Šimončičová a pán poslanec Matúšek 

na pani poslankyňu Tomáškovú.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. No v dôvodovej správe k tomuto... k informácii 

o organizačnej štruktúre sa píše, že starosta mestskej časti Ružinov vydáva 

organizačný poriadok obecného úradu a informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní 

a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. Bodka. Ďalšia veta. 

Organizačná štruktúra. Tak je to o poriadok alebo o štruktúra. Proste volá sa to 

poriadok, ale je to štruktúra. Takže ja by som si prosila, tak ako to hovorí pani 

Tomášková, keby sme mali aj jedno aj druhé, aby to bolo jasné. Ďakujem,     
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p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem, pán poslanec Matúšek. Nemôžeš stláčať, Ty už si 

prihlásený faktickou a stlačil si riadnu.  

 

p. Matúšek: Ja som chcel len doplniť pani poslankyňu Tomáškovú. Tá štruktúra by mala 

mať jednu prílohu, aspoň to je môj názor. Nemám prehľad, je to viac jak približne 

150 - 170 zamestnancov. Prečo by k prílohe nemohlo byť aj niečo, že koľko 

zamestnancov má príslušný odbor a príslušné referáty. Počty. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do bodu Rôzne. Poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie, aby sme hlasovali o navrhnutých uzneseniach. Poradie ako boli 

podané. 

 

p. Tomášková: Takže, v písomnej podobe máme predložené 4 návrhy uznesení do bodu 9 - 

Rôzne. Tak, ako boli prednesené budem ich teraz čítať. Ako prvý bol predložený 

návrh uznesenia podaný poslancami pánom doktorom Vojtašovičom a pani 

doktorkou Barancovou. Podávajú návrh uznesenia, v ktorom žiadajú za Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov pána Ing. Mgr. Dušana Pekára, 

starostu - po a) vyzvať alebo zabezpečiť vyzvanie obstaraného spracovateľa 

územného plánu zóny Prievoz- východ na plnenie Zmluvy o dielo registratúrne číslo 

platnej od dátumu a to bezodkladným zahájením prác, resp. bezodkladným 

pokračovaním v zahájených prácach na územných pláne zóny Prievoz – východ. 

Termín 28. februára 2018.  Po b) Vykonať, alebo zabezpečiť vykonanie úkonov 

potrebných a nevyhnutných pre vyhlásenie stavebnej uzávery pre zónu Prievoz - 

východ minimálne v rozsahu ohraničenom ulicami   Mierová -  Kaštieľska – Parková 

– Syslia – Telocvičná – Osvetová – Gagarinova a to na základe podnetu stavebného 

úradu. Termín: ihneď. Nech sa páči, pán starosta, dajte hlasovať o tomto návrhu.  

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 13 poslancov, 1 bol proti, 1 sa zdržal, uznesenie bolo schválené. 

hlasovanie č. 17. 

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

– uznesenie č. 578/XXXIV/2018 

 

p. Tomášková: Druhý návrh uznesenia predložil pán poslanec Patoprstý a znie takto: 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu žiada odstrániť betónové volebné 

skruže na verejných priestranstvách Ružinova, uvedené vo všeobecne záväznom 

nariadení 11 z roku 2015, v období mimo volebnej kampane, kedy sú politickým 

stranám a nezávislým kandidátom vyžrebované kandidátnej čísla. Termín: do 31. 

marca 2018. Nech sa páči, pán starosta, dajte hlasovať.  

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za 13 poslancov, nikto nebol proti, 2 sa zdržali. Uznesenie sme schválili. 

hlasovanie č. 18. 

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

– uznesenie č. 579/XXXIV/2018 
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p. Tomášková: Ďalší návrh uznesenia som predložila spoločne s pánom Vojtašovičom. 

Žiadame v ňom nasledovné: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Ružinov teda žiada Ing. Mgr. Dušana Pekára predložiť na rokovanie Komisie 

finančnej, podnikateľských činností a informatizácie a Komisie školstva, kultúry 

a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, štruktúru 

plánovaných nákladov na rekonštrukciu bývalých detských jasiel Banšelova na dve 

triedy materskej školy, predpokladaný počet 40 detí, v predpokladanej sume 

360.000 Eur. Termín: marcové termíny rokovania príslušných komisií. Nech sa páči 

pán starosta.  

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za 14 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. 

Uznesenie sme schválili. 

hlasovanie č. 19. 

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

– uznesenie č. 580/XXXIV/2018 

 

p. Tomášková: Takže posledný písomný návrh na uznesenie je od pána Patoprstého a znie 

takto: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu a) žiada začať majetkoprávne 

vysporiadanie pozemkov na Štedrej ulici, vyhotovenie geometrického plánu a 

následne zaradenie do majetku mestskej časti. Odporúčame informovať sa na postup 

na Magistráte Hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorý takýmto spôsobom 

zaradil do svojho majetku viaceré problematické pozemky v mestskej časti 

Bratislava – Ružinov, b) odporúča Mgr. Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi, rokovať 

s investorom výstavby na ulici Mlynské Luhy, týka sa spoločnosti AD Real Invest, o 

znížení navrhovanej stavby na úroveň troch podlaží. Pán starosta, nech sa páči, dajte 

hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za 9 poslancov, 1 bol proti, 4 sa zdržali. Uznesenie bolo schválené. Myslím, že 

to bolo posledné uznesenie k bodu Rôzne.  

hlasovanie č. 20. 

           za: 9, proti: 1, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 1 

– uznesenie č. 581/XXXIV/2018 

 

p. Tomášková: To bol posledný návrh uznesenia, ktorý bol predložený poslancami, pán 

starosta odovzdávam vám slovo.  

 

 

Bod č. 10 

Vystúpenie obyvateľov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pokračujeme tak netradične - Vystúpením obyvateľov. 

Ale ešte pred tým dovoľte, aby som jednému z poslancov v mene nás všetkých 

zaželal k okrúhlemu jubileu /...../  Pokračujeme teda avizovaným vystúpením 

obyvateľov. V poradí ... prihlásil sa prvý pán Pavle; videl som ho tu...  nie, to je 
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o 17tej, tam sa nehlasuje. Pripraví sa pán Tomáš Mydliar. Nech sa páči pán Pavle, 

pripraví sa pán Tomáš Mydliar. 3 minúty, nech sa páči. 

 

p. Pavle, obyvateľ MČ: Ďakujeme za priestor a už teda odsúhlasenú podporu uznesenia. 

Ďakujeme aj konkrétne pánovi Vojtašovičovi a pani Barancovej za predloženie 

uznesenia. Som tu aj s kolegami za Občianske združenie Náš Prievoz. Celá táto 

aktivita vzišla nielen kvôli projektu situovanému do územia Prievoz východ, ale 

kvôli celkovej záchrane charakteru zóny. Ako jedna z mála som si viac menej 

zachovalo svoj ráz. Obyvatelia Prievozu však už dlhšie pociťujú zväčšujúci sa tlak 

zo strany rôznych developerských projektov, ktorý už buď priamo momentálnych 

ovplyvňujú život v Prievoze alebo ešte len budú po dokončení projektov. Je to, či už 

to je NUPU, TRINIUM alebo avizovaná KONOPNÁ residence. Uvediem pár čísiel o 

KONOPNÁ residence. Treba si uvedomiť, že tento projekt je v bezprostrednej 

blízkosti rodinných domov, veľakrát s odstupom len pár metrov. Konkrétne je to 10 

až 12 m od rodinných domov. Podlažnosť je tam, sú tam 2 podzemné podlažia a 5 

nadzemných podlaží, 113 bytov a 180 parkovacích miest. Uvediem ešte jednu 

zaujímavosť o trúfalosti týchto developerov, čo si v poslednej dobe dovoľujú nielen 

v Prievoze, ale či už v Ružinove alebo v Bratislave. Pôvodne bol tento projekt 

predložený na schválenie EJA, medzičasom už späťvzatý, v prevedení dvoch, teda 1 

podzemná garáž a jedna polozapustená. Táto polozapustená garáž mala mať fasádu 

vyhotovenú z nejakého perforovaného ťahokovu, čiže všetky autá, všetky splodiny, 

všetky štartujúce autá ,všetky hluky by išli, boli vyvádzané priamo k rodinným 

domom. Projekt Konopná residence má aktuálne 2 podzemné podlažia a ktoré sú 

určené na garáže a 5 nadzemných podlaží. Myslíme si, že tento projekt je hrubým a 

neodborným zásahom do lokality, a preto sme za to, a preto vlastne vzišlo toto 

uznesenie, aby bol aj tento projekt minimálne pozdržaný a lepšie preskúmaný a to 

vypracovaním územného plánu zóny. Ďakujem ešte raz za podporu a za priestor. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem teraz má priestor pán Tomáš Mydliar. Ak som teda 

neskomolil Vaše meno, lebo je to tu nečitateľné, a pripraví sa pani Karasová. 

 

p. Mydliar, obyvateľ MČ: Vážení prítomní, ja som tu dnes menom OZK Naša Trnávka, a 

budem veľmi stručný. Radi by sme upriamili pozornosť na vec, ktorú sa snažíme 

vyriešiť nejakých už možno  7 rokov. A to je uzavretie prejazdu od bývalého 

Baumaxu do Trnávky. Je to vlastne tá oblasť ako je bývalá Hlinkova a Masarykova 

kolónia. My sme toto riešili už aj s pánom starostom aj na mieste a viacej už nevieme 

fakt ako ďalej. Tak žiadame proste prítomných poslancov a pani poslankyne či nám 

niekto vie poradiť ako ďalej postupovať prípadne s kým na tom pracovať, lebo sme 

v podstate bezradní. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči pani Karasová, pripraví sa pán Richnavský.  

 

p. Karasová, obyvateľka MČ: Dobrý podvečer, vážený pán starosta Pekár. Som šokovaná 

z toho, ako málo si vážite občanov Ružinova, keď ste mi láskavo zaslali odpovede na 

moje otázky z 26. septembra minulého roku až pred pár dňami, čo činí vyše 100 dní 

na seriózne dodržanie termínu odpovede. Pán starosta, vy si vôbec nevážite občana, 

aby ste riešili jeho problémy, za ktoré ste dobre platený. A tie odpovede na otázky, 

prepáčte, to mi pripomína známe Spadol z duba, oddýchol si. Písali ste ich vôbec, 

alebo teda aspoň diktovali ste ich vy? Alebo ste ich dali napísať niektorej z vašich 

dám na sekretariáte podľa toho, že napíšte tam, čo chcete? Totiž, vôbec nereagujete 
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ku konkrétnym problémom. Ale napríklad bod č. 3 o mestskej polícii píšete o úplne 

inej časti Ružinova, na aký som sa ja vás pýtala. Mňa predsa zaujíma tá časť 

Ružinova, kde žijem. Teda Štrkovec. Vy ale spomínate ako polícia dohliada vo 

Vrakuni v Podunajských Biskupiciach. Takisto aj otázka mestskej hromadnej 

dopravy. Vy píšete o zavedení električiek, ktoré predsa nechodia cez Štrkovec, kde 

autobusy číslo 66 a 78 chodia hlavne odpoludnia a večer len každých 20 minút. 

Zatiaľ čo tam, kde chodia električky každých 5 minút, tie predsa cez Štrkovec 

nechodia. A otázka státisícov euro, na ktoré asi dlho nebude prichádzať odpoveď zo 

súdu, kto je za túto stratu zodpovedný. To vám asi nič nehovorí. Naozaj si myslíte, 

že môžete beztrestne všetko? Že občanom je všetko fuč? A vy si budete robiť ako to 

donekonečna iba vám vyhovuje? Napríklad, prečo doteraz iba z mestskej časti 

Ružinov nechodí žiaden spoj priamo na hlavnú stanicu? Zo všetkých ostatných v 

Bratislave chodia, či už autobusy, alebo električky. Viete, koľko je to strata času, 

keď idete ráno na vlak? Ešte som chcela poprosiť takúto vec. V novembri bol rok, čo 

som bola na stretnutí, keď ste mali stretnutie s občanmi, vtedy som Vás žiadala, že 

pri Omnii je dlhodobo nekrytá zastávka MHD. Kde chodí autobus 50, 96, 196. Nuž, 

povedali ste, že bude, namiesto toho ste zrušili na .. zastávku na Drieňovej, ktorá 

bola dobrá, aj veľká a bola drevená lavica, kde sa dalo sedieť, ale doteraz tá, kde nie 

je práve aj keď prší, nedá sa skryť, tak tá sa proste nerobila. Ďalej k tej sociálnej 

oblasti. Viete, mrzí ma, ste už ôsmy rok vo funkcii starostu a píšete mi, že plánujete 

preveriť možnosť pomoci asistentov v prípade úrazu či ochorenia osamelej osoby. 

Nuž to vám doteraz, pán starosta, ani nedošlo? Už včera bolo neskoro. A to tretie, že 

čo sa týka toho Cultusu, jak strašíte proste tie halierové záležitosti, kde chodia dámy 

kvôli zdraviu proste cvičiť jogu, tak ja by som prosila, keby ste radšej zredukovali tie 

drahé kapely a tých predražených spevákov na tých opijáckych akciách, čo sú jedna 

ako druhá, kde sa podáva alkohol a keby sa tieto peniaze naozaj využili v tej 

sociálnej oblasti. Ja si myslím, že by to bolo lepšie. Všeličo by som ešte mala, ale 

prosím vás, pán starosta, ak mienite niečo robiť pre ľudí, aspoň ten posledný rok, čo 

budete vo funkcii, tak to zmeňte, všetky tie Vaše priority, lebo inak nebudeme 

v dobrom na Vás spomínať. Ďakujem Vám.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán Richnavský, a pripraví sa pani Vašíčková. 

 

p. Richnavský: Dobrý podvečer vám prajem, ďakujem vám pekne za slovo, a zárovň vám 

chcem poďakovať za to, že ste schválili uznesenie čo sa týka majetko-právneho 

usporiadania pozemkov pod Štedrou ulicou. A kvôli tomu práve som tu. Štedrá ulica 

a jej technický stav to je prosím dlhodobý problém siahajúci ešte do starostovania 

pána Kuboviča, pána Drozda a teraz 2 volebné obdobie pána Pekára. Každý len 

sľúbil, sľúbil, ale bohubohužiaľ nič. Odporúčal by som vám prejsť sa autom po tom 

tankodrome  alebo jednoducho, žiť tam. V čom to spočíva, tá ulica vzhľadom 

k tomu, že si skrátili tam spojenie z Vrakune na Gagarinovu ulicu a je v úseku cca 

150 m v prejazdnom profile 2,5m. Poprosím vás, kto ste trošku technického 

vzdelania, povedzte mi či spĺňa táto ulica charakter dvojsmernej premávky? To po 

prvé. Po druhé, keď zaprší, čo len trošku, musím zobrať auto a keď dcéra ide k nám 

na návštevu musím ju brať, lebo sa nedá tam prejsť. O tom, že sa má to auto vyhnúť 

z chodcom, alebo nedajboh s kočíkom, ktorý tlačí mamička, ani nehovorím. Tzn 

výtlky, voda, choré stromy, ktoré tam sú. Bojíme sa, že pri týchto víchriciach, 

nedajboh, keď to spadne, tak niekomu urazí strechu, hej. Čo sa týka lístia, absolútne 

nikto si toho nevšíma. Keď si my nepokosíme, keď si my nepozametáme, 

nepohrabeme je to tak. Skrátka, je to dlhodobo neriešený stav.   Znamená to, že stav 
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na tejto ulici nie, že sa zlepšuje, naopak sa zhoršuje a zhoršuje sa aj tým, že nám tam 

teraz chcete dať 3 bodové domy, o ktorých sa hovorí, že sú v súlade s územným 

plánom. Ja to tvrdím, že nie, vzhľadom k tomu, že piate nadzemné už uskočené, ale 

resp. odborne ustupujúce, podlažie a vzhľadom k tomu, čo je nakreslené na výkrese, 

plne a plnohodnotne spĺňa charakter piateho nadzemného podlažia.       Prosím 

pekne, stačí len urobiť obvodové murivo, osadiť výplne otvorov a dovidenia, a je to 

tam. Takže je to v rozpore s územným plánom tak isto ako je to v rozpore s 

územným plánom aj záväzné stanovisko Magistrátu Hlavného mesta, kde toto 

absolútne nie je zohľadnené. Ešte mám poprosím chvíľočku. Moja otázka k tomuto 

je asi takáto - či mestská časť nedáva stanovisko k záväznému stanovisku hlavného 

mesta, čo sa týka týchto stavieb. Mám taký dojem, že tým pádom by sa zamedzilo 

takýmto veciam a takýmto paškvilom, čo tu počúvam, čo v Ružinove sa vôbec dejú. 

Ďakujem veľmi pekne a ešte raz ďakujem za schválené uznesenie.  

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nedáva, žiaľ. My len pripomienkujeme, respektíve 

dostávame zoznam investičných zámerov a keď nevieme o tomto projekte tak 

žiadame primátora buď... keď buď dodržiava, teda žiadame ho vydať stanovisko v 

súlade s platným územným plánom, keď o tomto projekte vieme alebo tušíme, že nie 

je v súlade tak ho  požiadame, aby nevydával záväzné stanovisko do obdobia, kým 

nebudeme mať projekt u nás na úrade. Ale, žiaľ, poslednej dobe sa stáva to, že tie 

projekty idú najskôr na Magistrát, a my sa k nim dostaneme až potom, keď majú 

záväzné stanovisko a prídu ...  Je to chyba v presne, tak potom sa stretneme. 

Ďakujem, nasleduje pani  Vašečková, pripraví sa pán Buocik.  

 

p. Vašečková: Dobrý večer vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne. Ja som si vás 

dovolila osloviť vlastne už prostredníctvom mailu, ktorý predpokladám, že ste asi 

čítali, Jedná sa o zmenu údajov ohľadom parkovacieho miesta. Asi by som sa teda 

vyjadrila hlavne na reakciu pán Mgr. Penera, ktorý vlastne dnes na ten mail teda 

písal, a jednotlivé body teda by som chcela asi vysvetliť. Áno, čakacia doba, ktorú 

teda mal môj manžel, bola naozaj veľmi dlhá, pretože pán Pener bol oslovený ešte 

v októbri prostredníctvom telefónneho kontaktu. Teda jeho reakcia nebola nejako 

akože veľmi optimistická, ja som s ním prišla teda aj do nejakej slovnej potýčky, čo 

mi teda do dnešného dňa nevie zrejme odpustiť nejako. Manžel mu teda vlastne 

potom písal ešte 2.12., a nie teda ako on tu spomína, že 15.12. to bolo, už potom asi 

nejaká oficiálna žiadosť podaná. Bolo to ešte v roku 2015. Manželovi bolo priradené 

potom invalidné parkovacie miesto. Pán Pener tu spomína, že bola teda zimná 

uzávera. Teda neviem naozaj či zimná uzávera trvá do júna, kedy sa už vlastne všetci 

kúpeme. Ja si myslím, že parkovacie miesto sa dá teda zriadiť aj skorej. Ale aby som 

teda prešla k veci. Manžel teda mi zomrel v júli minulého roku a ja som následne 

osobnou návštevou požiadala pána Penera, aby teda bola možná zmena údajov 

ohľadom tohto parkovacieho miesta, keďže parkovacie miesto bolo vydané na 

vozidlo, ktorého som ja majiteľkou. Bohužiaľ, nejako som nebola úspešná v tomto, 

a tak som začala všetko riešiť teda proste písomne. Zarazilo ma, že ja som si teda 

požiadala žiadosťou o zmenu údajov, a dostala som neadekvátnu odpoveď. Na 

všetko vlastne pán Pener reagoval, že vlastne 30-dňová lehota odpísania, čo je teda 

dosť zarážajúce. A tuto mi pán Pener v maili vlastne píše, že na našej lokalite eviduje 

troch čakateľov. Pretože mňa v maily upozornil, že údajne moja matka, ktorá teda 

naozaj so mnou žije, alebo má teda trvalý pobyt na spoločnom mieste, je vlastníčkou 

garáže, ja by som sa chcela opýtať, že aké sú kritériá a ako vlastne úrad miestny 
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vlastne zisťuje o týchto občanoch, ktorí si podávajú. Pretože konkrétne z týchto troch 

žiadateľov, ktorí sú u nás, je jedna rodinka, ktorá tiež má taký istý problém, že 

vlastnia aj garáž, a teda jeden žiadateľ akože, ktorý vlastne vlastní auto, druhý teda 

ako vlastní byt, takže neviem. A ešte som chcela jednu vec, ktorú mi nedá, pán 

Pener, nevyjadrili ste sa k veci, ako naša pani susedka vlastne tiež žiadateľka, dostala 

vlastne miesto, keďže trvalý pobyt menila až v roku 2017. Takže to bolo .. ale to som 

vysvetlila v maili.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pán Buocik.  

 

p. Buocik, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán starosta, dámy a páni, dovoľte najskôr 

poblahopriať Ružinovu k schválenému rozpočtu, teším sa, že sa teda môže pustiť do 

vecí, ktoré Ružinov pália, ktoré Ružinovčania potrebujú. Môžem len povedať ako 

župný poslanec, že rovnako je schválených rozpočet bratislavského samosprávneho 

kraja. Bude sa týkať aj niektorých škôl v Ružinove. A to isté sa týka aj rozpočtu 

Hlavného mesta, kde a tak isto či už sa bavíme o výmene prístreškov autobusových 

zastávok alebo opravy komunikácií chodníkov, skratka budú sa v Ružinove meniť 

veci k lepšiemu. Dovoľte mi, dovoľte mi ale zareagovať na inú vec, ktorá sa udiala 

minulý týždeň a to je konkrétne zrušenie stavebnej uzávery na Štrkoveckom jazere. 

Zrušenie rozhodnutia o stavebnej uzávere na Štrkoveckom jazere z dôvodu 

nezákonnosti a nepreskúmateľnosti. To, že Okresný úrad ako odvolací orgán 

rozhoduje v mnohých prípadoch čudne a niekedy až neodôvodnene, sme si už zvykli, 

ale v tomto prípade je zaujímavé to, alebo teda alarmujúce to, že rozhodol tak v tej 

istej veci druhýkrát. Ja musím povedať, že po prečítaní toho rozhodnutia musím 

konštatovať, že v stave, okresný stavebný úrad,  Okresný úrad ako odvolací orgán 

tam konštatoval niekoľko celkom zásadných pochybení ružinovského stavebného 

úradu. Ako niektoré uvádzam, že neuviedol zákonné ustanovenie, podľa ktorého sa 

konanie prerušuje, neuviedol jednoznačne okruh účastníkov a oznámenie doručil 

všetkým dotknutým orgánom, nezákonne obmedzil práva, nakoľko neumožnil 

uplatniť námietky a pripomienky voči konaniu, po tom nedostatočne zistil skutkový 

stav       vecí. Medzi to napr. patrí, že tam sú 2 protichodné ústne, 2 protichodné 

stanoviská hlavného mesta jedno je k výstavbe Monte Verde, druhé je k stavebnej 

uzávere ako takej. A podľa toho, čo sa píše v tom rozhodnutí, tak ružinovský 

stavebný úrad si nevyžiadal opakovane to stanovisko hlavného mesta, preto to 

vyhodnotil len odvolací orgán ako nezákonné a nepreskúmateľné rozhodnutie. 

Občianske združenia Naša Pošeň, Naše Ostredky i združenia občanov Palkovičova a 

Líščie nivy, Občianske združenie Náš Prievoz, aktivisti Trnávky, Štrkovca, 

Trávnikov, poslali Vám, pán starosta, a poslali aj poslancom list, kde žiadajú o 

vytvorenie dočasného fondu na právne zastupovanie. Je to presne dôsledok toho, že 

nemajú istotu v tom, že Ružinov a Ružinovská samospráva dostatočne zastupuje 

Ružinovčanov a v tomto prípade sa teda naozaj bavíme o tej neúmernej výstavbe. 

Pán starosta, ja si dovolím požiadať, aby stavebný, aby ružinovský stavebný úrad 

predložil poslancom informáciu, v čom, v čom teda sa stotožňuje s tými vytýkanými 

vecami, o ktorých hovorí odvolací orgán a či odvolací orgán teda pochybil alebo 

naozaj došlo k pochybeniu na strane na strane Ružinova. Ja si myslím, že všetky tie 

občianske združenia a najmä ľudia dotknutí na Štrkovci si to zaslúžia. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, keďže to bolo posledné vystúpenie, nikto sa nehlási do 

diskusie, končím zastupiteľstvo.  
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