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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Ružinov 
 

 

 

 

 

Z á p i s 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2018 

 

 

 

Zasadnutie viedol : JUDr. Ing. Dušan Pekár, Ing. Martin Chren 

 

Overovatelia :  PaedDr. Mária Barancová, Ing. Katarína Šimončičová 

 

Návrhová komisia:              Mgr. Martin Ferák, Ing. Martin Patoprstý, Ing. arch. Lucia Štasselová 

 

Skrutátori: Ing. Alena Buzášová, Ľubica Kucserová 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie, určenie skrutátorov 

2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu mestskej časti  

Bratislava-Ružinov  a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 

3. Vystúpenie starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov 

4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

5. Odovzdanie osvedčení o zvolení a zloženie sľubov poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Vystúpenie primátora hl. m. SR Bratislavy 

8. Vystúpenie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 

9. Schválenie uznesenia 

- uzn. č. 1/2018 

10. Záver 

 

 

 

PREPIS 

 

zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, konaného dňa 10.12.2018 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie, určenie skrutátorov 
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Dušan Pekár, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, dovoľte, aby som vás 

všetkých privítal a otvoril slávnostné ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov zvolané v súlade s § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení. Obyvatelia našej mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy 

obcí dňa desiateho novembra 2018 zvolili na nové funkčné obdobie samosprávne orgány. 

Dnes na ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-        

-Ružinov novozvolení zástupcovia do orgánov obcí zložia v zmysle § 13 odsek 2 a § 26  

zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predpísaný sľub, čím splnia podmienku 

citovaného zákona pre výkon funkcií, na ktoré boli zvolení. Na dnešnom zasadnutí 

osobitne vítam novozvoleného starostu Mestskej časti Bratislava-Ružinov pána Martina 

Chrena, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Drobu, novozvoleného 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky pána Valla, poslanca Národnej rady 

Slovenskej republiky pána Slobodu, poslancov Bratislavského samosprávneho kraja, 

poslancov hlavného mesta Slovenskej republiky, zástupcov cirkví a náboženských obcí, 

zástupcu Policajného zboru Slovenskej republiky, zástupcu mestskej polície, ako 

doterajších, tak aj novozvolených poslancov Mestskej časti Bratislava-Ružinov a takisto 

predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Virsíkovú, zástupcov denných centier 

seniorov. V úvode poprosím, aby sme vstali a vypočuli si hymnu Slovenskej republiky. 

 

/hymna Slovenskej republiky/ 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem, posaďme sa. V úvode dovoľte, aby som určil overovateľov 

záznamu, ktorými budú pani poslankyňa Barancová a pani poslankyňa Šimončičová. Do 

návrhovej komisie určujem pánov poslancov Feráka a Patoprstého a pani poslankyňu 

Štasselovú. Na spočítanie hlasov v záverečnom hlasovaní o uznesení dnešného rokovania 

určujem za skrutátorov pracovníčky miestneho úradu pani Buzášovú a pani Kucserovú. 

 

Bod č. 2 

Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov a poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-    

-Ružinov  

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, poprosím teraz predsedníčku miestnej 

volebnej komisie pani Virsíkovú, aby predniesla správu o výsledku volieb starostu 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov a poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. 

 

Lucia Virsíková, predsedníčka miestnej volebnej komisie: Dobrý deň, vážení prítomní, dovoľte, 

aby som vás v tejto slávnostnej chvíli oboznámila s výsledkami volieb do zastupiteľstva 

miestneho úradu Bratislava... Mestskej časti Bratislava-Ružinov a s voľbami starostu 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa konali desiateho novembra 2018. Za starostu 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov bol zvolený pán inžinier Martin Chren s počtom hlasov 

9 273. Teraz budem čítať zvolených poslancov nie v abecednom poradí, ale v poradí podľa 

toho, ako dostali počet hlasov. Pani inžinierka Monika Ďurajková s počtom hlasov 1 706, 

pán inžinier Martin Patoprstý s počtom hlasov 1 605, pani inžinierka Katarína 

Šimončičová s počtom hlasov 1 434, pán inžinier Vladimír Sirotka, PhD. s počtom hlasov 

1 210, pani inžinierka architektka Lucia Štasselová s počtom hlasov 1 190, pán magister 

Boris Čechvala s počtom hlasov 1 180, pán inžinier František Bolgáč s počtom hlasov 1 

179, pán magister Martin Ferák s počtom hlasov 1 172, pani inžinierka Marcela Kulifajová 

s počtom hlasov 1 151, pán magister Peter Herceg s počtom hlasov 1 143, pani magistra 

Eva Bacigalová s počtom hlasov 1 093, pán magister Kamil Bodnár s počtom hlasov 1 

055, pán Nikolaj Gečevský s počtom hlasov 1 047, pani Silvia Pilková s počtom hlasov 1 
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046, pán inžinier Michal Gašaj, PhD. s počtom hlasov 1 038, pán inžinier Peter Strapák s 

počtom hlasov 1 035, pani doktorka Mária Barancová s počtom hlasov 1 009, pán Magister 

Maroš Mačuha s počtom hlasov 949, pán magister Marek Machata s počtom hlasov 930, 

pani Petra Kurhajcová s počtom hlasov 900, pán doktor Matúš Méheš s počtom hlasov 

868, pán magister Jozef Matúšek s počtom hlasov 833, pani doktorka Michaela Biharyová 

s počtom hlasov 787, pán magister Michal Vicáň s počtom hlasov 570, pán magister Ivan 

Krasko s počtom hlasov 560. Ďakujem za pozornosť. 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne predsedníčke miestnej volebnej komisie pani 

Virsíkovej za prednesenie správy o výsledku volieb. 

 

Bod č. 3 

Vystúpenie starostu Mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

Dušan Pekár, starosta MČ: Teraz s dovolením, zoberiem si slovo ja. Vážený pán Juraj Droba, 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja, vážený pán Matúš Vallo, novozvolený 

primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vážený pán Martin Chren, 

novozvolený starosta Mestskej časti Bratislava-Ružinov, vážená pani viceprimátorka Lucia 

Štasselová, vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Vladimír Sloboda, 

vzácni hostia. Dovoľte mi zablahoželať novozvolenému starostovi a poslancom Mestskej 

časti Bratislava-Ružinov k získaniu mandátu významného pre fungovanie mesta a mestskej 

časti, v ktorom žijeme. Tento mandát ste získali od Ružinovčanov, ktorí prišli odovzdať 

svoj hlas v komunálnych voľbách. Táto skutočnosť vás bude nasledujúce roky denne 

sprevádzať. Ružinov je veľká mestská časť. Má viac ako osemdesiattisíc obyvateľov a s 

tým je spojený jeden fakt. Starostu a poslancov čaká naozaj veľa práce zodpovednej, 

náročnej a zároveň zaujímavej tým, že majú možnosť prispieť k zlepšeniu prostredia, v 

ktorom my Ružinovčania žijeme. Som nesmierne rád, že som mohol byť uplynulých osem 

rokov ako starosta pri mnohých zmenách, ktoré sme spolu s miestnymi poslancami 

presadzovali, uskutočnili a dosiahli. Opravili sme desiatky kilometrov ciest a chodníkov. 

Môžete všetci, aj poslanci, aj vedenie mesta, ale aj zamestnanci povedať, že boli sme prví v 

hlavnom meste, ktorí sme uskutočnili toto dielo. Takisto sme zrekonštruovali všetky 

materské a základné školy. Tiež môžem povedať, že sme najlepšia mestská časť so 

školami, ktoré spravujeme alebo sme zriaďovateľmi. Zrekonštruovali sme väčšinu 

detských ihrísk, školské areály, ktoré sme sprístupnili verejnosti, zateplili sme budovy 

základných škôl, zrekonštruovali Park Andreja Hlinku, pracovali sme na územných 

plánoch zón, zaviedli nový grantový systém tak, aby obyvatelia mohli realizovať svoje 

nápady vo svojej komunite, podporovali sme mladé rodiny, zvýšili spoločenskú aktivitu 

seniorov. Denne sme sa stretávali s obyvateľmi Ružinova, zároveň sme riešili množstvo 

malých, či veľkých problémov, ktoré možno niekedy navonok ani nie je vidno, ale existujú 

a treba sa s nimi vysporiadať. Preto by som rád v tejto chvíli poďakoval za spoluprácu 

ružinovským poslancom, ktorí takisto mali možnosť byť pri tom všetkom a rovnako aj 

kolegom z miestneho úradu, ktorí sú nemenej dôležití v celom systéme miestnej 

samosprávy. Takisto by som poďakoval všetkým zástupcom, ktorí sú tu prítomní, ale aj nie 

sú prítomní na ustanovujúcom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Sú to 

policajti štátni a mestskí, sú to riaditelia základných a materských škôl, sú to riaditelia 

našich spoločností a organizácií, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Sú to seniori, sú 

to šéfovia denných centier a všetci, ktorí sa viac alebo menej aktívne zapájali do života v 

Ružinove. Nového starostu a nových poslancov nasledujúce štyri roky čaká vzájomná 

spolupráca. Nielen spolupráca starostu s poslancami a zamestnancami miestneho úradu, ale 

aj spolupráca Mestskej časti Ružinov s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a 

s Bratislavským samosprávnym krajom, spolupráca so štátnymi inštitúciami a v 

neposlednom rade spolupráca s Ružinovčanmi. Držím vám preto palce, aby sa vám vaše 
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nápady a vízie v prospech obyvateľov Ružinova podarilo čo najviac naplniť pri 

rešpektovaní zákonov, ktoré v našej krajine platia, prípadne, aby sa vám podarilo prispieť k 

zmene legislatívy, ktorá je niekedy odtrhnutá od reálnych potrieb obyvateľov. Ešte raz 

vám... vás... vám chcem poďakovať za všetko, za vašu podporu a vám zapriať veľa 

úspechov a veľa šťastia. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Bod č. 4 

Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zložení sľubu novozvoleného starostu Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 
 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Teraz pristúpime k aktu odovzdania 

osvedčenia o zvolení nového starostu Mestskej časti Bratislava-Ružinov a zloženia jeho 

sľubu. Poprosím pána starostu a pani predsedkyňu miestnej volebnej komisie. Ešte nie, 

ešte zloží sľub. Teraz poprosím, aby ste vstali, pán starosta, pán inžinier Chren zloží 

slávnostný sľub starostu mestskej časti. Nech sa páči. 

 

Martin Chren, novozvolený starosta MČ: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia. Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí:  Ďakujem. Poprosím vás, aby ste sľub 

podpísali. Ďakujem, teraz pán starosta, pán doktor Pekár odovzdá insígnie. 

 

Dušan Pekár, odchádzajúci starosta MČ: Týmto okamihom sa stávaš novým ružinovským 

starostom. Gratulujem ti a želám veľa úspechov. Všetko dobré. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí:  Ďakujem pekne. Konštatujem, že zložením 

sľubu novozvoleného starostu sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho starostu a pán 

novozvolený starosta prevzal insígnie aj vedenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Nech sa páči. 

 

Bod č. 5 

Odovzdanie osvedčení o zvolení a zloženie sľubov poslancov Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a pokračujeme v programe prevzatím 

osvedčení o zvolení jednotlivých poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov a zložením sľubu poslanca v zmysle § 26 zákona číslo 369 z roku 1990 

Zb. o obecnom zriadení, nech sa páči. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí:  Poprosím pána starostu, aby prečítal sľub 

poslanca a takisto poprosím všetkých, aby sme počas sľubu stáli. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

svedomia a vedomia. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí:  Ďakujem. Môžete si sadnúť. Tak, vážené 
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dámy a páni, pristúpime teraz k aktu prevzatia osvedčenia o zvolení poslancov a k 

slávnostnému zloženiu sľubu novozvolených poslancov Mestskej časti Bratislava-               

-Ružinov. Jednotlivo budem vás pani poslankyne a páni poslanci vyzývať, prosím, aby ste 

si prevzali osvedčenie z rúk pani predsedkyne miestnej volebnej komisie, do mikrofónu 

povedali sľubujem a svoj sľub aj potvrdili svojím podpisom. Ďakujem. Pani Eva 

Bacigalová. 

 

Eva Bacigalová, poslankyňa: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pani Mária Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí:  Pani Michaela Biharyová. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Kamil Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán František Bolgáč. 

 

František Bolgáč, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Boris Čechvala. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pani Monika Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Martin Ferák. 

 

Martin Ferák, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Michal Gašaj. 

 

Michal Gašaj, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Nikolaj Gečevský. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Peter Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Ivan Kraszkó. 

 

Ivan Kraszkó, poslanec: Sľubujem. 
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Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pani Marcela Kulifajová. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí:  Pani Petra Kurhajcová. 

 

Petra Kurhajcová, poslankyňa: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Maroš Mačuha. 

 

Maroš Mačuha, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Marek Machata. 

 

Marek Machata, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Jozef Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Matúš Méheš. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Martin Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pani Silvia Pilková 

 

Silvia Pilková, poslankyňa: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Vladimír Sirotka. 

 

Vladimír Sirotka, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Peter Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pani Katarína Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pani Lucia Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Sľubujem. 

 

Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Pán Michal Vicáň. 

 

Michal Vicáň, poslanec: Sľubujem. 
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Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, máme 

za sebou akt slávnostného zloženia sľubu novozvolených poslancov Miestneho 

zastupiteľstva Bratislava-Ružinov. Odovzdávam slovo pánovi starostovi. Ešte tam to 

konštatovanie, keby ste mohli, že skončilo obdobie. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že všetci novozvolení poslanci 

zložili zákonom predpísaný sľub, čím sa v zmysle § 11 zákona 369 z roku 1990 Zb. o 

obecnom zriadení skončilo funkčné obdobie doterajšieho miestneho zastupiteľstva a 

novozvolení poslanci sa ujali svojich funkcií. 

 

Bod č. 6 

Vystúpenie novozvoleného starostu 
 

Martin Chren, starosta MČ: Dovoľte mi predniesť pár slov na začiatok. Vážený pán starosta 

Pekár, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení zamestnanci miestneho 

úradu Ružinov a podriadených organizácií, ctení hostia, milí Ružinovčania, susedia. 

Ružinov je počtom obyvateľov piata najväčšia obec na Slovensku, ale nie je to len o 

číslach. V prvom rade je to náš domov. Tu žijeme, tu vychovávame svoje deti, tu raz 

chceme zostarnúť. Je mi preto veľkou cťou a zároveň obrovskou zodpovednosťou a 

záväzkom, že pred vás dnes môžem prvýkrát predstúpiť v roli nového starostu našej 

mestskej časti. V prvom rade chcem poďakovať vám, pán starosta Pekár, za šestnásť rokov 

vašej služby pre Ružinov vo funkcii poslanca, zástupcu starostu a starostu našej mestskej 

časti. Nie vždy sme sa vo všetkom zhodli, pred voľbami sme si občas vymenili aj 

rezolútnejšie vyjadrenia a odkazy. Nepochybujem však, že rovnako ako mne, aj vám 

naozaj na Ružinove záleží a vždy záležalo. A za šestnásť rokov vašej služby vám patrí 

poďakovanie od nás obyvateľov. Rád by som medzi nami privítal aj tri osobnosti, ktoré 

majú zásadný vplyv na život v našom meste. Predsedu Bratislavského samosprávneho 

kraja Juraja Drobu, primátora hlavného mesta Bratislava Matúša Valla a starostu našej 

susednej Mestskej časti Vrakuňa Martina Kuruca. Som rád, že každého z nich môžem 

nazývať svojím priateľom. S Jurajom sme prežili niekoľko spoločných rokov v 

parlamentných poslaneckých laviciach, Maťo Kuruc je mojím predsedom poslaneckého 

klubu v meste, no a s Matúšom sme dokonca ešte ako deti chodili do rovnakého 

táborníckeho oddielu Tom Vlčia Svorka. On mal vtedy prezývku Inžo, mňa prezývali Výr 

s tvrdým Y. Výr. Práve títo ľudia ma napĺňajú nádejou, že my spoločne ako starostovia, 

ako primátor a župan dokážeme naplniť očakávania obyvateľov a občanov našej štvrte, ale 

aj celého mesta a regiónu. Žiaden z nás nedokáže vyriešiť problémy sám. Spolupráca pre 

nás nie je možnosť. Je to jediná alternatíva. A spoluprácu Ružinovčania očakávajú aj od 

nás v tomto zastupiteľstve. Byť starostom a poslancom nie je len o nejakej stoličke alebo 

funkcii. V prvom rade je to záväzok voči osemdesiatim dvom tisícom našich susedov. Ich 

reprezentujeme a im budeme spoločne skladať naše účty. Vážené kolegyne, milí kolegovia, 

moja vízia pre Ružinov je jednoduchá a je založená na troch prioritách – Komunita, 

prostredie pre život a prosperita. Zvolil som tieto tri slová veľmi pozorne. Komunita, 

prostredie pre život a prosperita. Komunita predstavuje to, kým sme. Ružinov je náš 

domov. Vzťahy medzi nami občanmi formujú do veľkej miery to, aký Ružinov bude. 

Vzťah obyvateľov k miestu, kde žijú, predurčuje to, ako sa k nemu správajú a ako každý 

vzťah, aj tento vzťah si vyžaduje kopu práce. Už roky sa snažím o to, aby sme mohli byť 

na Ružinov hrdí. A presne takú hrdú komunitu chcem pomôcť budovať aj ako starosta. 

Prostredie pre život je to, čo robí Ružinov Ružinovom. Naša zeleň, parky, jazerá, 

športoviská, trhovisko Miletička. Platan v parku pred Paneurópskou vysokou školou, po 

ktorom sme lozili ešte ako deti, cesty, ktoré sú v zime odhrnuté a v lete pozametané, 

chodníky, po ktorých sa nemusíme báť prejsť, ulice, ktoré nemôžu doplácať na 



8 

 

neregulovanú výstavbu bez adekvátnej infraštruktúry a nie je to len fyzické prostredie, ale 

aj spoločenské, či už kultúrny život, ale najmä sú to kvalitné a dostupné verejné služby, 

školy, škôlky, či naša schopnosť postarať sa o seniorov a o tých, ktorí sú na našu pomoc 

odkázaní. Prosperita je vlastne mojou predstavou o budúcnosti. O kvalitnom mieste pre 

život hrdých Ružinovčanov, v ktorom sa bude dariť našim rodinám a našim deťom. O tom, 

aby sme nielen o štyri roky, ale aj v nasledujúcom desaťročí odovzdávali budúcim 

generáciám Ružinov vždy v lepšom stave, než v akom ho preberieme. Vážené pani 

poslankyne, vážení páni poslanci, to ako bude Ružinov o štyri roky vyzerať, nezáleží len 

na mne, ale ste to práve vy, kto bude rozhodovať o kľúčových zmenách. Naše možnosti sú 

takmer neobmedzené. Skvelým miestom pre život však bude Ružinov len vtedy, ak 

budeme spolupracovať. Ľudia, ktorí chcú, riešenie nájdu. Aj keď je to niekedy neľahké. Z 

doterajších stretnutí s vami mám pocit, že vy takými ľuďmi ste a som tomu veľmi rád. 

Veľká skúška príde už v najbližších mesiacoch. Musíme sa pripraviť na náročnú dopravnú 

situáciu, ktorá vznikne uzatvorením zjazdov z Prístavného mosta a zároveň kompletným 

uzatvorením ulice Mlynské Nivy, ktoré presadzuje súkromný developer. Na rovinu 

hovorím, najbližšie mesiace, do ktorých hneď vhupneme, budú pre nás komplikované. 

Zložitá situácia by však pre nás zároveň mala znamenať aj príležitosť konečne začať nielen 

hovoriť, ale aj prijímať reálne opatrenia, aké ešte kedysi boli vnímané len ako sen. 

Zlepšovanie verejnej dopravy, budovanie nových električkových tratí, záchytných 

parkovacích domov, či urýchlené prijatie parkovacej politiky, ktorá zvýhodní rezidentov a 

tých, ktorí tu platia dane. Dámy a páni, slovo politik je odvodené od gréckeho slova POLIS 

a v preklade znamená muž mesta. Podobný základ má aj slovo policajt. Jazykovedci a 

odborníci na lingvistiku sa však celé roky nevedia zhodnúť na tom, či slovo starosta je 

odvodené len od slova starosti alebo či má svoj základ aj v slovnom spojení starať sa. Už 

dnes mi je zrejmé, že ako starosta zažijem v najbližších rokoch v prvom rade veľké 

množstvo starostí. Ale dávam vám svoje slovo, že v prvom rade sa budem o Ružinov 

starať. Pretože je mojím domovom, budem svoju funkciu vykonávať tak, aby som sa vám 

nemusel hanbiť pozrieť na ulici do očí. To je môj záväzok. Ďakujem vám veľmi pekne.  

 

Bod č. 7 

Vystúpenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Martin Chren, starosta MČ: Dovoľte mi teraz požiadať o slovo novozvoleného primátora 

hlavného mesta Bratislavy pána inžiniera architekta Matúša Valla. 

 

Matúš Vallo, primátor Bratislavy: Dobrý deň. Vážení páni starostovia, vážené pani poslankyne, 

poslanci, milí hostia, ďakujem veľmi pekne za možnosť byť súčasťou vášho slávnostného 

zastupiteľstva. Nebudem dlho zdržiavať, chcem povedať iba jednu vec. To, že som tu a bol 

som takisto na iných trinástich zastupiteľstvách v iných mestských častiach, nie je náhoda. 

Svoje slová o tom, že pre Bratislavu je nesmierne dôležitá spolupráca medzi mestom a 

mestskými časťami, beriem naozaj vážne a berte túto moju návštevu ako prvú lastovičku, 

dúfam, že v častých návštevách a najmä vo veľmi silnej a dobrej spolupráci medzi 

magistrátom, teda hlavným mestom a Mestskou časťou Ružinov. Čaká nás spoločné 

dobrodružstvo, starosta Chren už o ňom hovoril. To, čo sa udeje s dopravou po uzavretí 

Mlynských Nív a príjazdov na Prístavný most, bude naozaj veľká zaťažkávajúca skúška 

pre Bratislavčanov. My sme na to prichystaní, urobíme všetko pre to, aby sme našli 

spôsob, ako tým Bratislavčanov previesť bez nejakej väčšej ujmy a spolupráca mesta a 

Ružinova bude úplným základom pri tejto veci, takže ešte raz vám ďakujem. Posledná vec, 

čo chcem iba povedať, že nikdy, prosím vás, nezabúdajte, že ste síce Ružinovčania, ale ste 

aj Bratislavčania. Takže alebo najmä, to je jedno, nechám na vás. Ďakujem veľmi pekne 

ešte raz. 
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Bod č. 8 

Vystúpenie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a teraz mi dovoľte požiadať o slovo a 

odovzdať slovo predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja pánovi Jurajovi Drobovi. 

 

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja: Vážený pán novozvolený starosta, 

vážený pán doterajší starosta, vážený pán starosta Vrakune, vážený pán poslanec Národnej 

rady, vážené novozvolené poslankyne, poslanci. Dovoľte, aby som vás srdečne pozdravil a 

zablahoželal vám k vášmu volebnému úspechu. Zložili ste sľub, ktorý sa stáva pre vás 

záväzkom a prihlásením sa k zodpovednosti za rozvoj tejto mestskej časti. Leží mi na srdci 

preto, lebo som rodákom z Ružinova. V podstate od roku nula. Som sa síce narodil v 

Podunajských Biskupiciach, ale previezli ma hneď z pôrodnice na Goláňovu ulicu, čo je na 

Pošni a tam som strávil prvých dvadsaťpäť rokov svojho života, dokonca doteraz mám 

trvalý pobyt ešte v Ružinove, s čím samozrejme musím niečo spraviť, ale určite sa cítim 

ako Ružinovčan, keďže som v ňom strávil väčšiu polovicu svojho života. To, čo hovorili 

moji kolegovia, spolupráca medzi mestskou časťou, medzi mestom a krajom je nesmierne 

dôležitá. Čakajú nás veľké problémy s dopravou a to hovorím úplne na rovinu. Také to 

Churchillovské pot, krv a slzy, bohužiaľ, bude čakať aj Bratislavu najbližšie roky, ale je to 

jediný spôsob, ako situáciu zmeniť. Niektoré choroby jednoducho si vyžadujú operáciu a tá 

operácia musí prísť, ale po nej sa pacientovi uľaví a zlepší sa situácia. Takže sme v tom 

spolu a prosím aj vás o podporu a spoluprácu. Čo sa týka Ružinova, tak župa vlastne sídli 

takisto v Ružinove, čiže tie problémy sú veľakrát aj podobné. Okrem dopravy a dopravnej 

infraštruktúry chcem ešte vyzdvihnúť životné prostredie, zlepšenie kvality života a taktiež 

spoločné záujmy v oblasti školstva. Len ako perlička. V Ružinove je najväčšia 

koncentrácia stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V týchto 

oblastiach vieme urobiť spolu veľa a mne osobne, samozrejme, na rozvoji Ružinova záleží. 

Myslím si, že z Ružinova sa medzičasom stala veľmi atraktívna mestská časť, v ktorej sa 

oplatí žiť aj podnikať. Vážený pán starosta, vážené zastupiteľstvo, od zajtra vás čaká už 

veľa práce a ja vám prajem, aby ste počas týchto štyroch rokov úspešne zvládli všetky 

ciele, čo ste si dávali aj do svojich predvolebných programov a dáte si ich aj do svojich 

povolebných sľubov, ktoré potom už budete len napĺňať. No a na záver ešte trošku osobne. 

Pán starosta Pekár, chcem vám poďakovať za tých šestnásť rokov práce pre Ružinov, z 

toho osem rokov práce vlastne vo vrcholovej pozícii starostu. Poznáme sa z politiky a 

myslím si, že naša spolupráca bola vždy dobrá, takže ako Ružinovčan vám ďakujem. Pán 

novozvolený starosta Chren, máme za sebou zakladanie politickej strany, šesť rokov práce 

v parlamente. Tie vzťahy sú dobré a dúfam, že budú fungovať na prospech celého 

Ružinova. Takisto zo strany magistrátu máme nový vietor a vôľu meniť veci k lepšiemu, 

takže myslím si, že tie výzvy, ktoré nás spolu čakajú, znamenajú síce štyri roky hrdlačiny, 

ale po nich môžeme vidieť reálne výsledky. Ja sa budem s vami rád na nich podieľať. 

Ďakujem, dovidenia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne aj pánu predsedovi Bratislavského 

samosprávneho kraja Jurajovi Drobovi za jeho vystúpenie a tým sa uzatvára tá úplne 

najslávnostnejšia časť dnešného programu. 

 

Bod č. 9 

Schválenie uznesenia 
 

Martin Chren, starosta MČ: A pristúpime k schváleniu uznesenia z dnešného zasadnutia. 

Poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta. Vážené panie novozvolené 
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poslankyne, vážení páni novozvolení poslanci, svojím hlasovaním zoberiete na vedomie 

určenie overovateľov záznamu, určenie členov návrhovej komisie, určenie skrutátorov, 

správu predsedníčky miestnej volebnej komisie, skonštatujete, že starosta a poslanci zložili 

zákonom predpísaný sľub a na základe dohody s predsedami troch novozaložených 

poslaneckých klubov poveríte poslancov pani doktorku Máriu Barancovú, pani inžinierku 

Moniku Ďurajkovú a pána inžiniera Michala Gašaja doktora vied vykonávaním sobášov v 

zmysle zákona číslo 36 z roku 2005 Zbierky zákonov o rodine a v znení neskorších 

predpisov. Sobášiacich potom na prvom pracovnom miestnom zastupiteľstve určíme 

definitívne na celé štvorročné obdobie. Zatiaľ ide teda o politickú dohodu do prvého 

pracovného zasadnutia, aby sa nestalo, že by v Ružinove, ak by som náhodou ochorel, 

nemal do toho januára kto zosobášiť mladých ľudí. Ak sú skrutátori pripravení, tak sa, 

prosím, teraz prezentujte, aby sme overili počet prítomných. Prezentujte sa, prosím, 

zdvihnutím svojej ruky. Takže prítomných je všetkých dvadsaťpäť poslancov a 

konštatujem, že miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poprosím teraz predsedu 

návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Ak si návrhová komisia už zvolila 

svojho predsedu. 

 

Martin Patoprstý, poslanec: Pán starosta, dovoľte, aby som vám oznámil, že za predsedu sme si 

zvolili pána poslanca Feráka, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán poslanec Ferák. 

 

Martin Ferák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta za udelenie 

hlasu a ja by som teda prečítal text zastupiteľstva... text navrhovaného uznesenia. Ten znie 

nasledovne: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Ružinov, uznesenie číslo 

1/2018 zo dňa desiateho dvanásty 2018 berie na vedomie za A – určených overovateľov 

doktorku Máriu Barancovú, za druhé inžinierku Katarínu Šimončičovú, určených členov 

návrhovej komisie. Za prvé magistra Martina Feráka, za druhé inžiniera Martina 

Patoprstého, za tretie inžinierku architektku Luciu Štasselovú a určených skrutátorov za 

prvé inžinierku Alenu Buzášovú a za druhé Ľubicu Kucserovú. Za B – berie na vedomie 

Správu predsedu miestnej volebnej komisie Mestskej časti Bratislava-Ružinov o 

výsledkoch volieb starostu Mestskej časti Bratislava-Ružinov a poslancov miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Za C – konštatuje, že za prvé 

novozvolený starosta Mestskej časti Bratislava-Ružinov inžinier Martin Chren zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu a za druhé zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sú tu uvedené mená, teda prečítam to, keďže sme 

to nemali ako predložený materiál. Eva... magisterka Eva Bacigalová, doktorka Mária 

Barancová, doktorka Michaela Biharyová, magister Kamil Bodnár, inžinier František 

Bolgáč, magister Boris Čechvala, inžinierka Monika Ďurajková, magister Martin Ferák, 

inžinier Gašaj, Nikolaj Gečevský, magister Peter Herceg, magister Ivan Kraszkó, 

inžinierka Marcela Kulifajová, Petra Kurhajcová, magister Maroš Mačuha, magister Marek 

Machata, magister Jozef Matúšek, doktor Matúš Méheš, inžinier Martin Patoprstý, Silvia 

Pilková, inžinier Vladimír Sirotka, inžinier Peter Strapák, inžinierka Katarína 

Šimončičová,  inžinierka architektka Lucia Štasselová a magister Michal Vicáň zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca. A za ostatné D – poveruje v zmysle zákona číslo 

34/2005 Zbierky zákonov o rodine a zmene o doplnení niektorých zákonov paragraf 4 

odsek 1 sobášaciach poslancov za prvé doktorku Máriu Barancovú, za druhé inžinierku 

Moniku Ďurajkovú a za tretie inžiniera Michala Gašaja, PhD. Takže toľko návrh a dajte 

prosím, pán starosta, hlasovať o tomto návrhu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán poslanec Ferák, ďakujem veľmi pekne za prednesenie návrhu 

uznesenia a hlasujeme o prednesenom návrhu uznesenia zdvihnutím ruky. Nech sa páči, 
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hlasujte, prosím, teraz. 

 

Hlasovanie: Konštatujem, že všetkých dvadsaťpäť prítomných poslancov hlasovalo za návrh tohto 

uznesenia a uznesenie bolo teda schválené jednohlasne. 

hlasovanie č. 1. 

           za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uzn. č. 1/2018 

 

Bod č. 10 

Záver 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nakoľko sme týmto hlasovaním vyčerpali program dnešného 

slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, dovoľte mi v tejto chvíli ho ukončiť. Panie poslankyne, páni poslanci, 

mám pre vás už len jeden organizačný oznam. V spolupráci s organizačným oddelením 

sme sa rozhodli uskutočniť pre vás, ktorí budú mať záujem, školenie o práci poslanca a o 

predmetnej legislatíve, ktoré by sa malo uskutočniť na budúci týždeň v utorok o 14:00 tu v 

tejto veľkej sále a budem veľmi rád, keď sa ho budete môcť všetci zúčastniť. Bližšie vás 

ešte budeme informovať v priebehu dneška alebo zajtrajška. Po skončení, čo bude o pár 

sekúnd, by som ešte veľmi rád poprosil všetkých novozvolených poslancov a poslankyne, 

ktorí zložili svoj sľub, aby sme sa zhromaždili tu pred týmto pultom kvôli jednej spoločnej 

fotografii na začiatok volebného obdobia. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem aj všetkým 

hosťom, zamestnancom úradu za organizáciu dnešného zastupiteľstva, ktorá bola úplne 

bezchybná a teším sa s vami na prvom pracovnom zastupiteľstve v januári budúceho roka 

dovidenia. 

 

 

 

Overovatelia: 

 

PaedDr. Mária Barancová, v. r.  ................................................. 

 

 

                              Ing. Katarína Šimončičová, v. r.  ................................................. 
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