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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z rokovania I. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 30. januára 2019 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Martin Chren – starosta 

 

Overovatelia :  Ing. Michal Gašaj, PhD., Ing. Martin Patoprstý 

  
Návrhová komisia:               PaedDr. Mária Barancová, Mgr. Peter Herceg, Mgr. Michal Vicáň 

 

Ospravedlnení:  Mgr. Eva Bacigalová 

 

Skôr odišli: Ing. arch. Lucia Štasselová 

 

 

 

Schválený program 

 

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

      – uznesenie č. 1/I/2019 

2. Návrh na poverenie poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 

oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Ružinov  

 – uznesenie č. 2/I/2019 

3. Návrh na zriadenie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Ružinova,  voľba členov Miestnej 

rady mestskej časti Bratislava-Ružinova  

 – uznesenie č. 3/I/2019 

4. Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, náplň 

ich činností, voľba  členov komisií  a voľba predsedov komisií 

    A) Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 – uznesenie č. 4/I/2019 

B)  Náplň ich činností 

     - uznesenie č. 5/I/2019  
     C) Voľba  členov komisií   

     - uznesenie č. 6/I/2019 

    D) Voľba predsedov komisií 

    - uznesenie č. 7/I/2019 

    E) Verejná výzva na prihlásenie občanov za členov komisií 

    - uznesenie č. 8/I/2019 

5. Návrh na poverenie sobášiacich poslancov mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 – uznesenie č. 9/I/2019 

6. Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov 
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 – uznesenie č. 10/I/2019 

7. Návrh Dodatku č. 1 k Odmeňovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

 – uznesenie č. 11/I/2019 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov o umiestňovaní 

volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 – uznesenie č. 12/I/2019 

9. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Ružinov  na 1. polrok 2019 

 – uznesenie č. 13/I/2019 

10. Rôzne 

 

 

 

 

 

PREPIS 

 

z I. zasadnutia MZ MČ Bratislava–Ružinov, konaného dňa 30.01.2019 v zasadacej miestnosti 

Miestneho zastupiteľstva 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

Martin Chren, starosta MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení zamestnanci 

Miestneho úradu a našich organizácií, ctení hostia, dovoľte mi privítať vás na dnešnom I. 

pracovnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Ružinov v roku 

2019. Osobitne vítam medzi nami hostí pána plukovníka Jána Redlera, riaditeľa 

Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava – Východ. A hlavného komisára, 

doktora Jaroslava Tuleju z Mestskej polície Bratislava–Ružinov a staršiu komisárku 

magisterku Evu Mojšovú, zástupkyňu náčelníka Mestskej polície Bratislava–Ružinov. Z 

účasti na rokovanie je dnes ospravedlnená pani poslankyňa Eva Bacigalová. O skorší 

odchod z rokovania požiadala pani viceprimátorka Lucia Štasselová. Máme dnes pred 

sebou desať bodov. Ja sa ešte na úvod ospravedlňujem za trošku moju indispozíciu. Ako 

viete, soplík je smrteľná choroba pre chlapa, tak dúfam, že so mnou budete mať dnes 

trošku zľutovanie. Ako rokovací poriadok káže, dnešné rokovanie musíme začať naším 

prezenčným hlasovaním, aby sme si overili, či sme ako Miestne zastupiteľstvo 

uznášaniaschopní. Poprosím preto kolegov o spustenie hlasovania a prezentujte sa prosím 

stlačením príslušného gombíka na vašom hlasovacom zariadení. Ďakujem veľmi pekne. 

Konštatujem, že dnešné rokovanie je uznášaniaschopné, keďže prítomných je dvadsaťštyri 

poslancov z dvadsiatich piatich. Rokovanie musíme začať zvolením funkcionárov 

dnešného Miestneho zastupiteľstva, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a 

členov volebnej komisie.  

 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí páni poslanci Gašaj a Patoprstý, ktorí sú 

zároveň aj novými vicestarostami a pri tejto príležitosti by som vás o tom chcel oficiálne 

informovať, že na základe dohody a rokovaní poslaneckých klubov boli s účinnosťou od 

pondelka tohto týždňa do funkcie vicestarostov Mestskej časti Bratislava–Ružinov 

menovaní pán  inžinier Martin Patoprstý a pán inžinier Michal Gašaj. Sú nejaké iné návrhy 

k voľbe overovateľov zápisnice? Ak nie, dajme prosím hlasovať o zvolení pána Gašaja a 

pána Patoprstého za overovateľov zápisnice. 
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Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že pán inžinier Patoprstý a pán inžinier Gašaj 

boli zvolení jednohlasne dvadsiatimi štyrmi hlasmi za overovateľov zápisnice. 

hlasovanie č. 1 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

       – uznesenie č. 1/I/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalšia voľba je voľba členov návrhovej komisie. 

 Do návrhovej komisie navrhujeme zvoliť pani doktorku Barancovú, pána magistra 

Hercega a pána magistra Vicáňa. Sú nejaké iné návrhy o obsadenie návrhovej komisie na 

dnes? Ak nie, dajte prosím hlasovať o zvolení návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že traja členovia návrhovej komisie boli zvolení jednohlasne 

dvadsiatimi štyrmi hlasmi. Poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta a 

aby do svojho stredu zvolili predsedu návrhovej komisie. 

hlasovanie č. 2 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

       – uznesenie č. 1/I/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Keďže by sme na dnešnom rokovaní mali voliť aj členov Miestnej 

rady a predsedov jednotlivých komisií Miestneho zastupiteľstva, pričom z rokovacieho 

poriadku vyplýva, že tieto funkcie sa volia tajnou voľbou, musíme si zvoliť aj členov 

volebnej komisie. Za členov volebnej komisie boli navrhnutí pán magister Bodnár, pán 

magister Ferák a pán magister Mačuha. Má niekto pozmeňujúci návrh? Počkáme, kým sa 

usadí návrhová komisia. Máte so sebou hlasovacie kartičky? Takže dajte prosím, otvorte 

hlasovanie o voľbe členov volebnej komisie. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že členovia volebnej komisie boli zvolení počtom hlasov 

dvadsaťdva. Dvaja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č. 3 

 za: 22 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

       – uznesenie č. 1/I/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ako následný bod by sme si mali schváliť program dnešného 

rokovania. Podľa nového zákona sa o programe hlasuje tak, že najprv sa hlasuje o 

navrhnutom programe ako celku a následne môžu byť pozmeňujúce návrhy k programu, 

ktoré musia byť odhlasované nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov Miestneho 

zastupiteľstva. Pred tým, než prejdeme k samotnému programu, chcel by som vás 

informovať, že na základe spoločnej dohody si autoremedúrou osvojujem zmenu 

materiálu, ktorý je uvedený pod bodom číslo jedna medzi informatívnymi materiálmi a to 

je Informácia o termínoch zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva v roku 2019. 

Dochádza tam ku dvom zmenám, ktoré máte rozdané na svojich stoloch. Po prvé, termín 

Miestnej rady sa presúva na tej prvej, myslím na dvanásteho februára a zároveň po 

vzájomnej dohode sme sa rozhodli pridať jedno mestské zastupiteľstvo na jeseň. V 

jesennom termíne boli naplánované tri, uskutočnia sa štyri a evidujem, že pán poslanec 

Herceg ešte má pozmeňujúci návrh. Nech sa páči, pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Takže, návrh je októbrový termín, ktorý v 

materiáloch je na dvadsiateho druhého októbra posunúť o týždeň skôr na pätnásteho 

októbra tak, aby medzi septembrovým a novembrovým boli vždy štyri týždne a štyri 

týždne, aby nebolo nahustenie termínov Miestnej rady, zberu materiálov a komisií okolo 

tých jesenných prázdnin na začiatku všetkých svätých. Čiže prečítam tie návrhy. Termín 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, idem od konca, pätnásty október 2019 namiesto 
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dvadsiateho druhého. Zber materiálu na Miestne zastupiteľstvo tretí október 2019 namiesto 

desiateho. Termín zasadnutia Miestnej rady prvého októbra namiesto ôsmeho októbra a 

zber materiálu na Miestnu radu dvadsiateho štvrtého septembra namiesto prvého októbra. 

Čiže toto je zmena, ktorú navrhujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Autoremedúrou si osvojujem túto zmenu. 

Čiže keď budeme hlasovať o programe tým, že o informatívnych materiáloch sa nerokuje a 

nehlasuje, tak schvaľujeme informatívny materiál vlastne tým hlasovaním v tomto vami 

navrhnutom znení. A ešte sa spýtam. Návrhová komisia zvolila si svojho predsedu? 

 

Peter Herceg, poslanec: Áno, máme predsedníčku návrhovej komisie, zhodli sme sa na pani 

poslankyni Barancovej. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, blahoželám, pani poslankyňa Barancová. 

Dajme teda hlasovať o navrhnutom programe tak, ako vám bol predložený v pozvánke ako 

celku. Prosím spustiť hlasovanie. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že navrhnutý program dnešného zastupiteľstva 

bol opäť schválený jednohlasne počtom hlasov dvadsaťštyri z dvadsaťštyri prítomných.  

hlasovanie č. 4 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

       – uznesenie č. 1/I/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Sú k zverejnenému a odsúhlasenému programu nejaké pripomienky 

alebo pozmeňujúce návrhy? Ak sa nikto nehlási, konštatujem, že máme schválený. Pani 

Šimončičová, nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Keďže v rokovacom poriadku máme, že 

Miestne zastupiteľstvo, teda program obsahuje aj interpelácie, aj bod Rôzne, tak ja by som 

tentokrát navrhla aspoň bod Rôzne, keby sme mohli mať zaradený dnes. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Je zaradený bod Rôzne. Bod 10. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Bod Rôzne je? Aha, dobre. Tak pardon, odvolávam, čo som 

odvolala a potvrdzujem, čo som potvrdila. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem teda, že máme právoplatne 

schválený program dnešného Miestneho zastupiteľstva. 

 

 

Bod č. 2 

Návrh na poverenie poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 

oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Bodom číslo dva dnešného rokovania je Návrh na poverenie 

poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov oprávneného 

zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Dovoľte mi uviesť tento materiál. Navrhnutý pán poslanec je /nezrozumiteľné/ nášho 

poslaneckého zboru, pán poslanec magister Jozef Matúšek a ide vlastne o funkciu, ktorá na 

základe zákona o obecnom zriadení v paragrafe dvanásť rieši situáciu, ako postupovať v 

prípade, že starosta alebo jeho zástupcovia z rôznych dôvodov odmietnu zvolať alebo viesť 
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zasadnutie Miestneho zastupiteľstva. So slovami, že verím a som pevne presvedčený, že 

veľa práce pán poslanec Matúšek v tomto volebnom období mať nebude, otváram diskusiu 

k tomuto bodu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, ukončujem rozpravu a prosím, dajme 

hlasovať o poverení pána poslanca Jozefa Matúšeka zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva. Aha, pardon, my vlastne máme návrhovú komisiu, nech sa páči, uznesenie. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne. Takže podávam 

návrh uznesenia k bodu číslo dva. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–

Ružinov poveruje poslanca magistra Jozefa Matúšeka zvolávaním a vedením zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Ružinov v prípadoch podľa paragrafu 

dvanásť, odstavec dva, tri, päť a šesť zákona Slovenskej národnej rady 369 z roku 1990 

Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Prosím, pán starosta, dajte 

hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram hlasovanie. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že pán poslanec magister Matúšek bol 

jednohlasne zvolený počtom hlasov dvadsaťštyri z dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č. 5 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

       – uznesenie č. 2/I/2019 

 

 

Bod č. 3 

Návrh na zriadenie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Ružinova,  voľba členov Miestnej 

rady mestskej časti Bratislava-Ružinova 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom nášho programu je Voľba členov Miestnej rady. 

Voľba členov Miestnej rady by mala prebehnúť tajnou voľbou v prípade, ak nikto nemá 

procedurálny návrh, ktorým by sa tento postup zmenil. Nech sa páči, pani poslankyňa 

Biharyová. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Vážený pán starosta, podávam k uvedenému bodu 

procedurálny návrh, ktorý znie, že hlasovanie k voľbe členov Miestnej rady je verejné. 

Zároveň prikladám aj písomne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Náš rokovací poriadok 

hovorí, že voľba členov Miestnej rady je a voľba členov predsedov komisií je tajná. Po 

porade s predsedami klubov sme sa uzniesli na tom, že procedurálnym návrhom môžeme 

tento postup zmeniť. Slovo má ešte aj návrhová komisia. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne. Takže podľa 

rokovacieho poriadku, pokiaľ je procedurálny návrh písomne podaný, takže môžeme dať o 

ňom hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte sa hlási pani Šimončičová, nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sa zase nepomýlim ako 

pred chvíľou a ak som dobre rozumela, tak pani Biharyová dala návrh na verejnú voľbu len 

členov Miestnej rady, ja by som pridala aj predsedov komisií, aby sme tu nemuseli tajne 

voliť predsedov komisií, ktoré boli dohodnuté takisto. Čiže takisto idem podať 

procedurálny návrh, aby sme aj predsedov komisií volili verejne. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Upozorňujem, že procedurálny návrh musí 

byť predložený aj písomne. Dobre. Ďakujem. Čiže berieme na vedomie. Verejná voľba, 

myslím si, že aj na základe našej politickej dohody je transparentná. Nikto sa nemusí 

hanbiť za to, ako volil, je na tom všeobecná zhoda na rokovaní predsedov poslaneckých 

klubov.  Počkáme, kým sa všetci usadia a dáme hlasovať o procedurálnom návrhu, keďže o 

predložených procedurálnych návrhoch sa hlasuje ihneď. 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže 

podávam návrh k bodu číslo tri pani poslankyne Biharyovej. Hlasovanie k voľbe členov 

Miestnej rady, aby bolo verejné. Prosím, pán starosta, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nech sa páči, otváram hlasovanie o prvom procedurálnom návrhu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Sirotka, fungovalo vám hlasovacie zariadenie? 

Chcete namietať priebeh hlasovania, aby som ho vyhlásil za zmätočné? Netreba. Tak 

konštatujem, že procedurálny návrh sme schválili počtom hlasov dvadsaťtri z dvadsaťštyri 

prítomných. Jeden poslanec nehlasoval. 

hlasovanie č. 6 

 za: 23 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

       – návrh bol schválený 

 

Martin Chren, starosta MČ: Skúste vysunúť a zasunúť kartu. A máme druhý procedurálny návrh, 

návrhová komisia? 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Áno, poprosíme chvíľočku.. Pán starosta, 

prosím, my tu máme ďalší procedurálny návrh pani poslankyne Šimončičovej, ale ten patrí 

do bodu číslo štyri, ako sme pozerali program. 

 

Martin Chren, starosta MČ: O procedurálnych návrhoch sa má hlasovať vtedy, keď boli podané 

napriek tomu, že sa týka iného bodu, procedurálne návrhy upravujú priebeh rokovania 

miestneho zastupiteľstva. Môže byť schválený aj hneď a bude sa týkať nasledujúceho 

bodu. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže 

podávam ďalší procedurálny návrh pani poslankyne Šimončičovej. Návrh na verejné 

hlasovanie o predsedoch komisií Miestneho zastupiteľstva. Prosím, pán starosta, dajte 

hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram hlasovanie o tomto druhom 

procedurálnom návrhu. Nech sa páči. 

 

Hlasovanie: Konštatujem, že procedurálny návrh bol schválený jednohlasne počtom hlasov 

dvadsaťštyri z dvadsaťštyri prítomných.  

hlasovanie č. 7 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

       – návrh bol schválený 

 

Upozornili ma, že musím povedať aj, že nikto sa nezdržal a nikto nebol proti. Ďakujem 

veľmi pekne.  

Dovoľte mi teda uviesť materiál. Mestské zastupiteľstvo si zriaďuje Miestnu radu podľa 

paragrafu štrnásť zákona číslo 369 o Obecnom zriadení. Členmi Miestnej rady sú 

automaticky starosta a dvaja vicestarostovia, respektíve vicestarostovia a následne zvolení 

poslanci. V tomto prípade na základe dohody predsedov poslaneckých klubov je za členov 
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Miestnej rady navrhnutých šesť poslancov a sú nimi pani doktorka Mária Barancová, pán 

magister Peter Herceg, pán magister Jozef Matúšek, pán doktor Matúš Méheš, pani Silvia 

Pilková a pani inžinierka Katarína Šimončičová. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto 

bodu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, tak ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy a 

poprosím návrhovú komisiu. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem. Podávam návrh k bodu číslo tri. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov po A zriaďuje Miestnu radu 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov a po B, členov Miestnej rady Mestskej časti Bratislava 

– Ružinov nasledovne. Doktorku Máriu Barancovú, magistra Petra Hercega, magistra 

Jozefa Matúšeka, doktora Matúša Méheša, Silviu Pilkovú a inžinierku Katarínu 

Šimončičovú. Prosím, pán starosta, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, otváram hlasovanie k tomuto bodu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené počtom hlasov 

dvadsaťštyri z dvadsaťštyri prítomných. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal. 

hlasovanie č. 8 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

       – uznesenie č. 3/I/2019 

 

 

Bod č. 4 

Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, 

náplň ich činností, voľba  členov komisií  a voľba predsedov komisií  
 

Martin Chren, starosta MČ: Štvrtým bodom programu je Návrh na zriadenie komisií Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, náplň ich činností, voľba  členov 

komisií  a voľba predsedov komisií. Uvediem návrh len veľmi stručne. Opäť ide o dohodu 

z rokovania jednotlivých poslaneckých klubov. Počet členov komisií, ktoré Miestne 

zastupiteľstvo ako svojho poradného a iniciatívneho a kontrolného orgánu zriaďuje, sa 

navýšil o jednu a to o komisiu informatizácie. A keby mi nechýbala jedna strana v 

materiáloch ako aj kolegom vicestarostom, tak by som ich aj všetky prečítal, ale takto ich 

pred sebou nemám, ale predpokladám, keďže všetky poslanecké kluby o tom boli 

informované, tak viete, ako sú navrhnuté jednotlivé komisie. Nech sa páči, otváram 

rozpravu k tomuto bodu. Ak nemá nikto námietky, pretože zisťujeme, že tá jedna strana 

zrejme chýba viacerým, tak by som ukončil možnosť prihlásiť sa do rozpravy a prosím 

návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia a predpokladám, že Návrhová komisia bude 

tiež v úzkych, pretože tiež nemá tú jednu stranu. Možno doplním. Zriaďované komisie sú 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisia 

mandátová, legislatívno-právny a kontroly, komisia finančná a podnikateľských činností, 

komisia územného plánovania a životného prostredia, komisia školstva, kultúry a športu, 

komisia sociálnych služieb, komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, 

športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia, grantová komisia, komisia dopravy 

a komisia informatizácie. Zároveň už boli navrhnutí aj jednotliví členovia týchto komisií. 

To ste mali všetko vo svojich materiáloch. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže 

predkladám návrh k bodu číslo štyri. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov po A zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, komisiu mandátová, legislatívno-právnu a kontroly, komisiu 

finančnú a podnikateľských činností, komisiu územného plánovania a životného 
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prostredia, komisiu školstva, kultúry a športu, komisiu sociálnych služieb, komisiu pre 

posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a 

životného prostredia, komisiu dopravy a komisiu informatizácie. Po B schvaľuje 

predložený návrh činností komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–

Ružinov podľa prílohy k uzneseniu. Po C, volí členov komisií nasledovne. Komisia na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, doktorku Michaelu 

Biharyovú, magistra Kamila Bodnára, inžinierku Moniku Ďurajkovú, Nikolaja 

Gečevského, magistra Mareka Machatu, inžiniera Petra Strapáka, magistra Michala 

Vicáňa. Ďalej komisia mandátová, legislatívno-právna a kontroly. Doktorku Michaelu 

Biharyovú, magistra Kraszkó, doktora Matúša Méheša, inžiniera... inžinierku Katarínu 

Šimončičovú. Komisiu finančnú, podnikateľských činností. Magister, magister Martin 

Ferák, inžinier Michal Gašaj, magister Ivan Kraszkó, magister Maroš Mačuha, inžinier 

Vladimír Sirotka. Komisia územného plánovania, životného prostredia. Magister Peter 

Herceg, magister Martin Ferák, inžinierka Petra Kurhajcová, magister Maroš Mačuha, 

magister Jozef Matúšek, inžinier Martin Patoprstý, inžinierka Katarína Šimončičová, 

magister Michal Vicáň. Komisia školstva, kultúry a športu. Doktorka Mária Barancová, 

inžinier František Bolgáč, magister Boris Čechvala, Nikolaj Gečevský, inžinierka Marcela 

Kulifajová, magister Jozef Matúšek, doktor Matúš Méheš, Silvia Pilková. Komisia 

sociálnych služieb. Magistra Eva Bacigalová, doktorka Mária Barancová, magister Boris 

Čechvala, inžinierka Petra Kurhajcová, magister Marek Machata, magister Jozef Matúšek, 

Silvia Pilková, inžinierka architektka Lucia Štasselová. Komisia pre posudzovanie 

projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia. 

Doktorka Mária Barancová, magister Boris Čechvala, inžinierka Monika Ďurajková,  

Nikolaj Gečevský, inžinierka Marcela Kulifajová, magister Marek Machata. Komisia pre 

posudzovanie... aha, to sme... Komisia dopravy. Doktorka Michaela Biharyová, inžinierka 

Monika Ďurajková, magister Peter Herceg, inžinierka Petra Kurhajcová, magister Maroš 

Mačuha, doktor Matúš Méheš, inžinier Peter Strapák. Komisia informatizácie. Magister 

Kamil Bodnár, inžinier František Bolgáč, inžinier Vladimír Sirotka, inžinier Peter Strapák, 

magister Michal Vicáň. Ešte by som chcela doplniť vzhľadom k tomu, že to tu nemáme 

ujednotené. Takže ešte by som chceli doplniť komisiu pre posudzovanie projektov. Inžinier 

Martin Patoprstý, Silvia Pilková, inžinierka architektka Lucia Štasselová a magister Michal 

Vicáň. Po D, berie na vedomie výsledok, zatiaľ to tu ešte nemáme, takže... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k uzneseniu. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: … volí členov Miestnej rady pre volebné 

obdobie... Nie. Volí členov predsedov pre volebné obdobie 2018 až 2020 v zložení. 

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

– magister Marek Machata., predsedu komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly 

– doktorku Michaelu Biharyovú, predsedu komisie finančnej, podnikateľských činností – 

inžiniera Vladimíra Sirotku, predsedu komisie územného plánovania, životného prostredia 

– inžinierku Katarínu Šimončičovú, predsedkyňu komisie školstva, kultúry a športu – 

inžinierku Marcelu Kulifajovú, predsedkyňu komisie sociálnych služieb – magistru Evu 

Bacigalovú, predsedníčku komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, 

športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – inžinierku Moniku Ďurajkovú, 

predsedu komisie dopravy – magistra Petra Hercega, predsedu komisie informatizácie – 

inžiniera Františka Bolgáča. Po E, ukladá predsedom zriadených komisií miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov pripraviť verejnú výzvu na prihlásenie 

občanov za členov komisií, uskutočniť výber členov komisií z radov občanov, predložiť 

materiál, doplnenie počtu členov komisií z radov občanov na rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva. Prosím, pán starosta, dajte hlasovať. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Máme možnosť ešte aj diskutovať k 

samotnému zneniu uznesenia, čiže otváram diskusiu k zneniu uznesenia. Pán kolega 

Méheš. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Beriem späť moje 

prihlásenie vzhľadom na zrejme nekompletnosť materiálov a následné doplnenie úplných 

všetkých členov komisie grantovej. Som vyčerpal svoj príspevok, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte faktickou poznámkou pani kolegyňa 

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ja som sa prihlásila riadnym diskusným príspevkom, ale 

hádam to stihnem faktickou k bodu E uznesenia, že ukladá predsedom komisií pripraviť 

verejnú výzvu na prihlásenie občanov. Mám tomu rozumieť, že každý predseda má nejako 

vstupovať na webstránku Ružinov a uvádzať tam tie výzvy alebo to urobí Mestská časť 

Ružinov verejnú výzvu pre všetky komisie a nech sa hlásia do istého termínu. Lebo my 

ako predsedovia ako máme pripraviť verejnú výzvu, ktorá bude úplne rovnaká, že tak ako 

to bolo aj na meste, že mestská časť vyzýva občanov. Do týchto komisií sa môžu prihlásiť 

dovtedy a dovtedy. Motivačný list a životopis priložiť a potom sa to pridelí jednotlivým 

predsedom a tí potom vyberajú alebo komisiám. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, faktickou... 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa:  ...tak to by bolo dobré, keby to bolo tak. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Faktickou... faktickou sa síce nemá reagovať na faktické, ale budeme 

váš príspevok považovať teda vzhľadom na váš úmysel za riadny diskusný príspevok, 

takže slovo má pán kolega Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo, pán starosta. Bolo to 

myslené tak, ako presne pred štyrmi rokmi, že teraz zriadené nové komisie zasadnú, 

dohodnú sa na tom, či chcú občanov, koľko chcú občanov, za akých podmienok, či tam 

chcú nejaké špecifikačné predpoklady pre tých občanov a priamo ten predseda komisie 

potom navrhne výzvu. 

 

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

 

Martin Ferák, poslanec: Ďakujem. Ja len chcem k bodu D, lebo nebolo to prečítané, či je 

upravený s tým, že výsledok tajnej voľby, že to slovo tajnej vypadne, keďže nebude tajná. 

 

Martin Chren, starosta MČ: V mojich materiáloch už nie je slovo tajnej voľby, ktoré mám na 

stole, aj sme to tak upravovali. Poprosím pani predsedníčku návrhovej komisie. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže 

návrhová komisia to opravila v materiáli, takže bod D zvolilo predsedov komisií pre 

volebné obdobie 2018-2020 ako Miestne zastupiteľstvo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyňa Šimončičová, ale chcem 

ubezpečiť, miestny úrad cez organizačné oddelenie poskytne absolútnu súčinnosť. 

Vzhľadom na rokovací poriadok, ktorý máme, sa naozaj každá komisia musí uzniesť, že 

chce tých externých členov. V momente, keď sa na tom uznesiete a poviete, aké 

predpoklady by mali spĺňať, tak samozrejme, nemusíte nič vy vešať na našu webovú 
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stránku. My to za vás potom spravíme, len nám poviete, že čo. Ďakujem veľmi pekne. Ak 

nie je žiaden iný príspevok do diskusie k navrhnutému uzneseniu. Vzhľadom aj na 

schválený procedurálny návrh pani poslankyne Šimončičovej môžeme hlasovať verejnou 

voľbou o všetkých bodoch uznesenia. Poviem úprimne, že ide nám to celkom rýchlo a o 

piatej máme vystúpenie občanov, tak navrhujem ako predsedajúci, aby sa u každého z 

piatich bodov uznesenia hlasovalo samostatne. Čiže dávam teraz hlasovať o uznesení časti 

A. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že časť A uznesenia bola schválená jednohlasne 

počtom hlasov dvadsaťštyri z dvadsaťštyri. Nikto sa nezdržal a nikto nebol proti.  

hlasovanie č. 9 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

       – uznesenie č. 4/I/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nevynechal som návrhovú komisiu, lebo návrhová komisia už 

uznesenie prečítala. Takže teraz len dávam hlasovať o časti B uznesenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že časť B uznesenia bola prijatá počtom hlasov 

dvadsaťtri z dvadsaťštyri. Jedna poslankyňa nehlasovala. Pani Šimončičová, chcete 

napadnúť hlasovanie ako zmätočné? Nie. Ďakujem veľmi pekne. 

hlasovanie č. 10 

 za: 23 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

  – uznesenie č. 5/I/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dávam teda hlasovať o časti C uznesenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že časť C uznesenia bola opäť prijatá jednohlasne počtom 

hlasov dvadsaťštyri z dvadsaťštyri prítomných. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 

hlasovanie č. 11 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 6/I/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalej dávam hlasovať o časti D uznesenia bez toho slova výsledok 

tajnej voľby. Čiže iba výsledok voľby. Nech sa páči, otvorte prosím hlasovanie. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že bod D uznesenia sme schválili jednohlasne počtom hlasov 

dvadsaťštyri z dvadsaťštyri. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti.  

hlasovanie č. 12 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 7/I/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: A nakoniec dávam hlasovať o časti E uznesenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že aj posledná časť tohto uznesenia bola 

schválená jednohlasne počtom hlasov dvadsaťštyri z dvadsaťštyri prítomných. Nikto sa 

nezdržal a nikto nebol proti. Tým sme ukončili tento bod nášho zastupiteľstva. 

hlasovanie č. 13 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 8/I/2019 
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Bod č. 5 

Návrh na poverenie sobášiacich poslancov mestskej časti Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: A presúvame sa na ďalší bod, ktorým je Návrh na poverenie 

sobášiacich poslancov Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Materiál uvediem sám. Ako 

viete, podľa zákona o rodine nielen starosta, ale aj poslanci mestskej časti majú právo 

vykonávať funkciu sobášiacich poslancov. Dokonca možno dobrá správa pre Miestne 

zastupiteľstvo. Ak schválime jeden z ďalších bodov nášho rokovania zmenou zákona o 

obecnom zriadení je opäť možné vyplácať aj finančnú odmenu za vykonávanie sobášnych 

aktov. Za... do funkcie sobášiacich je navrhnutých jedenásť poslancov Miestneho 

zastupiteľstva a to pani doktorka Biharyová, pán Nikolaj Gečevský, pani inžinierka 

Kulifajová, pani Petra Kurhajcová, pán magister doktor Maroš Mačuha, pán magister 

Matúšek, pán doktor Matúš Méheš, pán inžinier Patoprstý, pán inžinier doktor Vladimír 

Sirotka pán inžinier Strapák a pán magister Vicáň. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa 

nikto nehlási do rozpravy, tak ukončujem rozpravu k tomuto bodu a prosím návrhovú 

komisiu o prednesenie uznesenia. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne. Takže podávam 

návrh k bodu číslo päť na poverenie sobášiacich poslancov Mestskej časti Bratislava–

Ružinov podľa predloženého materiálu. Prosím, dajte pán starosta, hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k uzneseniu? Ak nie, tak dávam 

hlasovať o návrhu uznesenia, ako bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednohlasne počtom hlasov 

dvadsaťštyri z dvadsaťštyri prítomných, nikto sa nezdržal a nikto nebol proti. 

hlasovanie č. 14 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 9/I/2019 

 

 

Bod č. 6 

Návrh na určenie platu starostu Mestskej časti Bratislava-Ružinov  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je návrh na určenie platu starostu Mestskej 

časti Bratislava–Ružinov. Ak mi dovolíte pre tento účel z etických dôvodov sa 

nezúčastním rokovania a odovzdávam vedenie schôdze pánu vicestarostovi Michalovi 

Gašajovi. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, pán starosta, za slovo. Takže v 

podstate, môžem? Takže, vážené dámy, vážení páni, máme vlastne pred sebou návrh na 

určenie platu starostu Mestskej časti Bratislava–Ružinov. Poprosím návrhovú komisiu, aby 

otvorila diskusiu... Pardon. Otváram diskusiu k tejto... k tomuto návrhu. Takže... pá n 

poslanec Herceg sa hlási, nech sa páči, pán poslanec. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ako spolupredkladateľ si dovolím teda len vysvetliť, že sme 

navrhli okrem základného platu navýšenie, ako poslanci máme právo navýšiť od nula až po 

šesťdesiat percent teda plat starostu. Po vzájomnej dohode sme navrhli a dohodli sme sa s 

klubmi, že navrhujeme stredné navýšenie, čiže navýšenie o tridsať percent, čo je stredná 

hodnota a ako taký dobrý začiatočný bod. Ak budeme všetci spokojní, ako pán starosta 

pracuje pre mestskú časť a ako s nami spolupracuje, je priestor na zvýšenie. Ak spokojní 

nebudeme, je priestor na zníženie. Ale zdá sa nám to taký férový návrh. Čiže preto je ten 
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návrh navýšenie základného platu plus tridsať percent. Ďakujem. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo, pán Herceg. Takže v 

podstate ak k tomuto návrhu otváram diskusiu, ak by chcel niekto vystúpiť. Dobre. Tak ak 

sa nikto nehlási, tak uzatváram diskusiu k tomuto. V podstate poprosím teda návrhovú 

komisiu, aby prečítala uznesenie. Ďakujem. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne. Takže návrh 

uznesenia k bodu číslo šesť. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Ružinov 

určuje inžinierovi Martinovi Chrenovi, starostovi mesačný plat podľa paragrafu tri 

odstavec jedna zákona číslo 253 z roku 1994 Zbierky zákonov o platných pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 3378 eur 

navýšený o tridsať percent podľa paragrafu štyri odstavec dva uvedeného zákona, to jesť v 

celkovej výške 4 391,40 Eur s účinnosťou od prvého druhý 2019. Prosím, dajte hlasovať. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ešte pred samotným hlasovaním. Ak teda 

nikto... ak má niekto nejaký dotaz k návrhovej komisii, môžeme otvoriť diskusiu. Ak sa 

nikto nehlási, tak v podstate uzatváram diskusiu k tomuto bodu a dávam hlasovať o návrhu 

platu starostu Mestskej časti Bratislava–Ružinov, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie: Takže za bod číslo šesť, Návrh na určenie platu starostu hlasovalo dvadsaťštyri z 

prítomných poslancov, za bolo dvadsaťštyri, nikto nebol proti. Odovzdávam... týmto 

odovzdávam slovo pánovi starostovi, ďakujem. 

hlasovanie č. 15 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 10/I/2019 

 

 

Bod č. 7 

Návrh Dodatku č. 1 k Odmeňovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja si prichystám také malé prekvapenie a 

nech si to skúsi každý z nás predsedajúcich, tak pre ďalší bod odovzdávam vedenie 

schôdze pánovi vicestarostovi Patoprstému. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem pánovi starostovi. Je to 

vtipálek. Ďalším bodom rokovania Miestneho zastupiteľstva je bod číslo 7 - Návrh 

Dodatku číslo 1 k Odmeňovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. Poprosím, aby sa prihlásila pani poslankyňa Biharyová, už je 

prihlásená. Dobre, ďakujem. Pani poslankyňa, dávam týmto vám slovo. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Nešlo mi to zapnúť, pardon. Takže predkladáme návrh 

Dodatku číslo jedna k Odmeňovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava–Ružinov. Už ako pán starosta spomínal, od prvého februára 2019 nadobudne 

účinnosť novela zákona o obecnom zriadení, ktorá okrem iného má zmenu týkajúcu sa 

odmeňovania sobášiacich poslancov a odmeňovania dlhodobo uvoľnených poslancov zo 

zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu v zmysle paragrafu dvadsaťpäť, odsek 

sedem. Navrhujeme preto zmenu v článku dva, odsek dva a zároveň, aby sa vypustili 

ďalšie odseky tri až šesť tohto článku. Ďakujem. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem pani poslankyňa. Ďalšia 
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prihlásená v diskusii je pani poslankyňa Šimončičová. Nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Mne nie je jasné, ako sa myslí bod 

číslo jedna dodatku číslo jedna, v ktorom sa hovorí, že článok štyri, odsek dva sa nahrádza 

textom tohto znenia. Čítam druhú vetu. Okrem tejto odmeny má poslanec nárok aj na 

odmenu vo výške dvadsaťpäť euro za úkony, ktoré súvisia s uzavretím manželstva. Ja nie 

som sobášiaca, ale napriek tomu mi to nie je jasné, či tých dvadsaťpäť eur je jednorazová 

odmena za úkony, ktoré súvisia, to znamená, za všetky, za rok alebo za štyri roky alebo za 

mesiac alebo za každý jeden úkon? Tá výška dvadsaťpäť eur nie je tu jasne uvedená, preto 

si prosím vysvetliť alebo doplniť alebo zmeniť, lebo to sa mi... to mi proste nie je jasné. 

Potom teda ja podľa môjho názoru by mali dostávať dvadsaťpäť eur za každé jedno 

vykonané sobášenie, ak sa to takto myslí, tak potom je to v poriadku, ale nie je to tu takto 

uvedené. No a ešte moja poznámka k tomu, k tej mesačnej odmene vo výške jednej 

dvanástiny z mesačného platu, mám tomu rozumieť, že či budú zastupiteľstvá, či budú 

komisie alebo nebudú, rovnako budeme dostávať jednu dvanástinu každý mesiac bez 

ohľadu na to, či budeme prítomní alebo nebudeme prítomní, či budú niektorí predsedovia, 

budú iba obyčajní členovia alebo členovia Miestnej rady? Čiže úplne rovnako všetci ako 

jeden dostanú jednu dvanástinu každý mesiac a môžu aj nechodiť, môžu byť neaktívni, v 

prípade niekto môže byť veľmi aktívny, ako napríklad takí predsedovia komisií. Ja som 

vždy v predchádzajúcom volebnom období namietala, že a nebola som predsedníčkou 

komisie, že je to nefér, ak predseda komisie, ktorý má s prípravou komisie, s vedením 

komisie a potom so zápisnicou oveľa viac roboty ako obyčajní členovia a dostávajú 

rovnako, tak sa to potom v polovici minulého roka upravilo. Predsedovia dostali tam 

možno, neviem, či pol percenta, neviem, či to bolo päť centov alebo koľko to bolo navyše 

k odmene, ale predsa len boli... bolo uznané zo strany úradu, že tí predsedovia komisií 

majú viac roboty ako členovia obyčajní. A ešte k tomu. Ak to bude tak, že dostanú jednu 

dvanástinu aj tí, ktorí tam vôbec nebudú chodiť na tie komisie alebo na zastupiteľstvo a 

každý mesiac, mne sa toto rovnaké delenie, respektíve rovnaké prideľovanie odmeny 

mesačnej nepáči, aj keď sa bavíme na úrovni, pardon, len dokončím, na úrovni nejakých 

dvesto eur mesačne. Dobre, ďakujem. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem pani poslankyni Šimončičovej 

za príspevok. Prihlásil sa pán poslanec Herceg a následne sa prihlásil aj pán starosta potom 

o slovo. Čiže po pánovi Hercegovi vraciam slovo pánovi starostovi. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Ďakujem pani poslankyni Šimončičovej. Mám pre ňu 

taký návrh. Ak by teda chcela predniesť návrhovej komisii zmenu toho textu, aby to 

nebolo pre tých sobášiacich vo výške dvadsaťpäť eur za úkony, ktorú súvisia, ale za 

dvadsaťpäť eur za každý úkon jednotlivo. Že by sa to len takto preformulovalo. Tak ak by 

bola ochotná doniesť nám takto preformulovaný návrh, tak by sme mohli dať ako 

pozmeňovací návrh. Alebo predkladateľom tohto odmeňovania je pán starosta. Dobre, pán 

starosta si to môže osvojiť. Čiže jedna vec, aby sme toto vyjasnili, aby teda o tom to 

nebolo diskutabilné. Druhá vec potom k tým paušálnym odmenám mesačným. Myslím si, 

že skúsme to takto a ak niekto bude absentér a nebude pracovať pre mestskú časť a pre 

obyvateľov, tak potom môžeme ten bod znovu otvoriť a teda upraviť možno odmeňovací 

poriadok tak, aby nejaké sankcie tam boli. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa 

Šimončičová na pána Hercega. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja som preto nepredkladala žiaden 

pozmeňovací návrh alebo nejaký nový návrh uznesenia, pretože som sa pýtala a som tomu 
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nerozumela a ja nemám ambície tvoriť tuto odmeňovací poriadok. Tak mohol by mi to 

niekto vysvetliť, prečo je to takto myslené alebo ako je to myslené a ak je to myslené tak, 

ako to hovoril pán Herceg, tak to ten predkladateľ by to mohol autoremedúrou doplniť 

alebo ja nemám prečo predkladať zmenu, lebo nie som tvorca. Ďakujem. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ďalší do diskusie bol 

prihlásený pán starosta. Dávam mu slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa Šimončičová, máte 

pravdu. Bolo to myslené v prípade tých sobášiacich ako odmena za každý jeden úkon. Ak 

sú moje informácie správne, v minulosti bola odmena osemdesiat eur za jeden deň pre 

sobášiaceho bez ohľadu na to, či odslúžil jeden sobáš alebo dvanásť sobášov v ten deň. My 

sme sa rozhodli a po dohode teda poslaneckých klubov bola navrhnutá paušálna odmena 

dvadsaťpäť eur za odsobášenie každého jedného sobášu. Ak je to teda možné a ak existuje 

aj všeobecný súhlas, tak si autoremedúrou osvojujem ten pozmeňujúci návrh, ktorý mení 

vetu zo znenia - za úkony, ktoré súvisia s uzavretím na manželstva – na slová – za každý 

jeden úkon, ktorý súvisí s uzavretím manželstva – myslené za každý jeden sobáš. Čiže ak 

aj v jeden deň budú dva sobáše a odslúžia ich dvaja sobášiaci, nemá každý z nich 

osemdesiat eur ako v minulosti, ale každý z nich bude mať odmenu len dvadsaťpäť eur. Čo 

sa týka vašej druhej poznámky. Bola o tom veľká debata na stretnutí predsedov klubov. Ja 

som mal za to, že táto vec je aj vnútroklubovo odkomunikovaná. Priznám sa, že ten návrh 

paušálnej odmeny vyšiel v prvom rade odo mňa. Pokiaľ by sa mali zohľadňovať tak ako v 

minulosti nejaký desaťpercentný rozdiel pri tej odmene, ktorá je pomerne nízka, je menej 

ako tristo eur v hrubom na poslanca mesačne, tak vám musím povedať, že náklady na to, 

ktoré bude mať mestský úrad tým, že tu musí byť nejaký zamestnanec, ktorý musí 

každému poslancovi teraz robiť čiarky, či sa zúčastnil, či sa nezúčastnil, tak tie náklady 

výrazne prevýšia tú úsporu nejakých desať-dvadsať eur mesačne na toho poslanca. Preto 

som navrhol predsedom klubov, ktorí to schválili na svojom rokovaní, aby sme teda 

zaviedli paušálnu odmenu pre každého poslanca. Tá odmena je výrazne nižšia, než bývali 

odmeny pre poslancov aj či už na magistráte alebo na župe alebo aj v niektorých iných 

mestských častiach. Tým, že ju zákon stanovuje ako maximálnu možnú jednu dvanástinu 

základného platu starostu. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem pánovi starostovi za slovo. Pani 

doktorka Biharyová sa hlási aj riadnym aj faktickou. Tak poprosím, riadnym príspevkom. 

Nemusíte... 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: No, už je to. Pokiaľ ide o ten pozmeňovací návrh, samozrejme, 

osvojili by sme ho, ale ja by som to videla skôr tak, že by z legislatívneho hľadiska tam 

mohlo byť – za úkony, ktoré súvisia s uzavretím jedného manželstva – lebo pri tom 

uzavretí by mohlo byť aj viacero úkonov. Takže ako poslanci by sme si osvojili tento 

návrh, uzavretím jedného manželstva. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Keďže si predkladatelia materiálu osvojili návrh pani 

poslankyne Šimončičovej a nikto ďalší sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu k 

tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže 

podávam návrh uznesenia k bodu číslo sedem, kde sa teda mení a pán starosta, ste si 

osvojili, za úkony súvisiace s uzavretím jedného manželstva. Takže Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje Dodatok číslo jedna k Odmeňovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava–Ružinov. Prosím, dajte hlasovať, ďakujem. 
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Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, dávam hlasovať o 

predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Uznesenie sme prijali jednohlasne. Zmizlo mi, ale bolo to dvadsaťštyri 

prítomných poslancov, všetkých dvadsaťštyri za, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti a 

odovzdávam vedenie schôdze pánovi starostovi. 

hlasovanie č. 16 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 11/I/2019 

 

 

Bod č. 8 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov o umiestňovaní 

volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán vicestarosta. Ďalším bodom programu je 

bod číslo osem - Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov o umiestňovaní volebných plagátov na území Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov. Je to teda historicky prvé všeobecne záväzné nariadenie, ktoré ideme prijímať v 

tomto novom zložení Miestneho zastupiteľstva. Tento návrh je predkladaný z dôvodu toho, 

že tie plochy na výlepy volebných plagátov v Ružinove, ktorých doteraz bolo deväť, boli 

nedostatočne využívané a musím povedať, že do veľkej miery škaredili tú tvár Ružinova. 

Ide hlavne o tie také veľké okrúhle betónové skruže, ktoré bolo treba vždy pred voľbami 

vyviezť na tých jednotlivých deväť miest. Vždy po voľbách ich odviezť. Keďže je každý 

jeden takýto vývoz a dovoz stojí približne päťsto eur, tak to išlo mestskej časti aj do peňazí 

a veľmi často sa tam tie skruže nechali stáť aj rok. Veľmi veľké množstvo obyvateľov 

našej mestskej časti sa na to sťažovalo a navyše komunálne voľby posledné ukázali, že 

drvivá väčšina kandidátov tieto miesta na výlep volebných plagátov aj tak nevyužila. Preto 

v tomto návrhu VZN meníme ten počet plôch na výlep volebných plagátov na jednu, ktorá 

bude pred miestnym úradom a ušetríme tým dosť peňazí a Ružinov bude o trošku krajší. 

Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pani poslankyňa Šimončičová, 

nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Nerada, ale chýba mi tu informácia o 

tom, že kedy bolo vyvesené ten návrh všeobecne záväzného nariadenia, či boli k nemu 

nejaké pripomienky, ako boli, ak boli, tak ako boli zdôvodnené a ako im bolo vyhovené. 

Lebo proti obsahu samotného VZN, samozrejme, nemám žiaden protinávrh, súhlasím s 

ním. Len sa to tu pri tých VZN-kách zvykne písať, že boli-neboli pripomienky, kto ich 

vyhodnotil a ako. Dobre, ďakujem pekne. Prosím doplniť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. VZN bolo vyvesené predpísaných pätnásť 

dní a poprosím pani Šenkárovú z organizačného oddelenia, aby dala vysvetlenie k tým 

ďalším otázkam, ktoré ste mali. 

 

Ing. Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: Dobrý deň prajem. Tak k VZN-ku 

neprišli žiadne oficiálne pripomienky, čiže pripomienkovacie konanie neprebehlo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Prebehlo bez pripomienok. 

 

Ing. Judita Šenkárová, vedúca odboru vnútorných vecí: … alebo bez pripomienok, tak. 

Ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte šanca prihlásiť sa do rozpravy k tomuto 

bodu. Chcem aj poďakovať... a nech sa páči, pani Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja som sa teda prihlásila s nejakými 

pripomienkami, neviem, ako sa to berie. Ale teda ja som mala takú otázku, že čo v roku 

2022, keď budú komunálne voľby spojené s VÚC voľbami, či sa tam zmestia plagáty 

všetkých tých dvesto-tristo kandidátov. Ďakujem za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Týmto VZN meníme len počet tých miest, na 

ktoré musia mať prístup všetci kandidáti. Čiže nebudeme mať... už musieť mať deväť 

rôznych miest, na ktoré sa muselo zmestiť všetkých dvesto-tristo kandidátov, ale budeme 

mať len jedno miesto, na ktoré sa bude musieť zmestiť všetkých dvesto-tristo kandidátov, 

čiže to jedno miesto bude musieť byť pomerne rozľahlé. Určite budeme hľadať v rozpočte 

zdroje na to, aby sme niekedy možno tento, budúci rok urobili nejakú jednu krajšiu tabuľu 

niekde teda pred miestnym úradom. Nech sa páči, ak chcete ešte reagovať. Prosím, zapnite 

mikrofón pani poslankyni Ďurajkovej. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem. No mne bolo povedané, že potom v tom roku 2022 

budú digitálne tabule, že už teda nebudú tie plagáty. Tak teraz neviem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Takto. Myslím, že to VZN neupravuje formu, hovorí, že bude 

musieť byť jedna tabuľa. Ja som podpisoval faktúru, to poviem len tak na okraj, za tú 

digitálnu tabuľu, ktorú máme tu úrade, ktorá je vlastne taká zjednodušene preklopená 

webstránka. Musíme mať takúto tabuľu, keďže verejná tabuľa musí byť dvadsaťštyri hodín 

prístupná a ak úrad sa na noc a na víkend zamyká a na druhej strane, ani sa ma nepýtajte, 

koľko stála. My sme ju teda už len platili, obstaraná bola pred tým. Takže nesľúbim vám, 

že tá verejná tabuľa, výveska pre všetkých tých poslancov bude digitálna, ale určite bude 

dostatočne dobrý priestor na to, aby sa v roku 2022 mohli všetci kandidáti prezentovať na 

tom verejnom mieste. A ešte by som možno poprosil pani Šenkárovú, aby objasnila, ako to 

bolo s tými pripomienkami pani Ďurajkovej. Aha, bolo to brané, že to sú otázky, že to 

neboli pripomienky. Je to v poriadku? 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Ak sa do rozpravy k tomuto 

bodu nehlási už nikto ďalší, tak požiadam návrhovú komisiu, aby predložila návrh 

uznesenia. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne. Takže dovoľte mi 

predložiť návrh uznesenia k bodu číslo osem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava–Ružinov po prerokovaní materiálu po A schvaľuje Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia Mestskej časti Bratislava–Ružinov zo dňa tridsiateho prvý 2019 o umiestňovaní 

volebných plagátov na území Mestskej časti Bratislava–Ružinov. Po B, ukladá prednostovi 

po prvé vyhlásiť všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava–Ružinov o 

umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava–Ružinov  a po druhé, 

zverejniť všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava–Ružinov o umiestňovaní 

volebných plagátov na území Mestskej časti Bratislava–Ružinov spôsobom v mestskej 

časti obvyklým. Termín ihneď po podpise starostom. Prosím, pán starosta, dajte hlasovať. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram ešte diskusiu k uzneseniu, v ktorej 
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by som rád podotkol, že nie je možné ukladať úlohy prednostovi, ale môžeme požiadať 

prednostu. Čiže dovolil by som si požiadať o opravu znenia uznesenia v tomto namiesto 

ukladá prednostovi – žiada prednostu Miestneho úradu Bratislava–Ružinov. A 

autoremedúrou si to ako predkladateľ osvojujem. Ak nie sú ďalšie pripomienky, tak s takto 

upraveným formálne správnym uznesením dávam hlasovať. Pripomínam, že ide o 

schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia. To znamená, na jeho schválenie 

potrebujeme dvojtretinovú väčšinu... nie, trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných 

poslancov. Nech sa páči, dajte prosím hlasovať. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Aj trojpätinovú väčšinu sme s prehľadom zvládli a 

konštatujem, že návrh VZN bol schválený jednohlasne počtom hlasov dvadsaťštyri z 

dvadsaťštyri prítomných. Nikto sa nezdržal a nikto nebol proti. 

hlasovanie č. 17 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 12/I/2019 

 

 

Bod č. 9 

Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Ružinov  na 1. polrok 2019  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom nášho programu je Návrh rámcového plánu 

kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Ružinov  na prvý 

polrok 2019. Návrh uvedie pán kontrolór Günther Furin. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, 

vážení páni poslanci, v zmysle zákona o obecnom zriadení je kontrolór povinný dvakrát do 

roka predniesť návrh plánu práce a do pléna. To týmto činím. Tento návrh je podľa zákona 

tiež povinný pätnásť dní byť pred rokovaním zverejnený, čo teda bol zverejnený už v 

decembri. Takže návrh plánu prác máte pred sebou, takže prosím vás o podporu tohto 

plánu, prípadne nejaké iné návrhy. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, pán kontrolór, keďže do bodu Vystúpenie občanov máme 

ešte päťdesiatpäť minút a chceme ho stihnúť, kľudne nám môžete povedať aj viac o tom, 

aké kontroly plánujete vykonať. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Dobre. Takže naplánované sú vzhľadom na 

kapacity útvaru kontroly štyri kontroly. Prvá je kontrola uplatňovania všeobecne 

záväzného nariadenia o spoločnom stravovaní dôchodcov, plus k tomu sme priradili ešte aj 

kontrola nákladov súvisiacich s realizáciou zájazdu dôchodcov, ktoré sa konali v minulých 

rokoch. Túto kontrolu sme už teda začali napriek tomu, že tento plán predkladáme až teraz, 

pretože za normálnych okolností by bol schválený v decembri, ale vzhľadom k voľbám a 

tým, že prvé pracovné rokovanie je až dnes, tak som si dovolil po konzultácii so starostom 

začať tú kontrolu už začiatkom januára. Ďalšia kontrola je kontrola školských jedální. To 

sme sa rozhodli urobiť preto, pretože doteraz za to obdobie, pokiaľ ja pôsobím, nenašiel 

som o tom záznamy ani z minulosti, sa nikdy školské jedálne špeciálne nekontrolovali, 

takže sme pristúpili k tomu istému. Ďalšia kontrola je kontrola dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a to konkrétne v 

materskej škôlke Šťastná. Takéto kontroly už prebehli v troch alebo štyroch škôlkach v 

minulosti, takže pokračujeme v tomto trende v každom období jednu škôlku. A poslednou 

kontrolou je kontrola uplatňovania zákona 447 o miestnom poplatku za rozvoj. Toto je 
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takzvaná následná kontrola. Kontrola identická bola vykonaná zhruba pred pol rokom. 

Vzhľadom k tomu, že tento proces uplatňovania toho miestneho poplatku je veľmi zložitý 

a s uplatňovaním jeho sa situácia nevyjasňuje, skôr skomplikuje, po dohode všetkých 

mestských častí aj hlavného mesta Bratislava sme sa dohodli, že urobíme kontrolu 

spoločnú ešte raz o tom, ako je tento zákon uplatňovaný. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel veľmi vyzdvihnúť a oceniť 

prácu pána kontrolóra. Aj keď sme tak prirodzene na opačných stranách barikády, pretože 

on je ten, čo nás kontroluje, tak mal niekoľko veľmi cenných pripomienok a podnetov 

práve v oblasti vyrubovania developerského poplatku, ktoré viedli k tomu, že už aj meníme 

procesy na úrade a robíme spätnú kontrolu. Za posledné dva roky sme zistili, že nebolo 

vyrubených mnoho poplatkov za rozvoj na mnohé stavby, čiže spätne ich teraz všetky 

prechádzame a dovyrubovávajú sa pred tým, ako by mohli prepadnúť. S týmito slovami 

ocenenia práce otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Nech sa páči, pani 

poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Pán kontrolór, viete ako vám 

závidím? Vy máte stroj na presúvanie sa v čase. Začnete ten bod štyri vykonávať v 

minulom roku. Ja vás pekne poprosím, zoberte nás všetkých poslancov so sebou ta do toho 

minulého roku, ale nielen vy tam budete, ale ja by som sa predsa rada pozrela, ako to tam 

vyzerá v júni 2018 a keď budete predkladať tú správu v júli 2018, tiež by som chcela pri 

tom byť. Takže je tam preklep alebo máte taký zázračný stroj? Ďakujem. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ospravedlňujem sa, pani poslankyni aj všetkým 

poslancom, došlo k preklepu. Takže samozrejme, že kontrola bude vykonaná v júni 2019 a 

prezentovaná v júli 2019. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pani viceprimátorka architektka 

Lucia Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja mám dve otázky k tomuto. Alebo teda 

prvá je komentár. Pán starosta, ja som na to upozorňovala, že ten poplatok za rozvoj sa 

nevyberá možno tak, ako by sa mal. Na druhej strane sme si asi všetci vedomí, že aplikácia 

toho zákona je little bit komplikovaná. Ale v každom prípade mám také informácie, že pri 

niektorých, nazvime to spoluprácach, bola predbežná dohoda, že tí developeri zainvestujú 

do niečoho iného, napríklad škôlky alebo niečo podobné. Čiže toto by som bola rada, že 

keby ste nám, nehovorím, že na najbližšom zastupiteľstve, ale možno v dohľadnej dobe 

dali tú informáciu, keď budete to mať zosumarizované, že možno s niektorými 

developermi je iná dohoda a na základe toho im bol odpustený poplatok za rozvoj alebo 

čosi také. Hovorím, počula som to, neviem, či to je pravda. Čiže keby ste nám k tomu dali 

potom nejakú informáciu. A druhá vec. Pán kontrolór, plánujete nejaké kontroly aj do 

mestských podnikov? Či už je to Ružinovský športový klub, verejno-prospešný podnik 

alebo iné inštitúcie, ktoré teda mestská časť... teda nie mestských, mestskočasťových, ktoré 

má Ružinov zriadené? Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: S faktickou poznámkou pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Ja sa pána kontrolóra chcem spýtať iba. Máte 

tam termín júl. Nechcete tú správu dať na zasadnutie v júni? Lebo takto to budeme 

prerokovávať až v septembri. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Len som chcel upozorniť, že faktickou by sa 
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malo reagovať na predrečníka. Ale samozrejme, je to v poriadku, dnes je tá diskusia veľmi 

kultivovaná a plynulá. Tak len kvôli budúcnosti. Ak môžem ako predkladateľ, nie ako 

starosta, lebo to by som prišiel o slovo, tak ako predkladateľ by som prvý zareagoval na 

otázky pani viceprimátorky. Prvá otázka sa týkala nejakých dohôd s developermi o 

odpustení poplatku. Takáto dohoda podľa súčasnej právnej úpravy v žiadnom prípade nie 

je možná. My nemáme právo ani nejaké naše VZN-ko mestskej časti odpustiť developrský 

poplatok. Ale chápem, kde sa vzala táto otázka, pretože v minulosti boli, nazvime to také 

klebety o tom, že by sa malo odpustiť developerský poplatok spoločnosti YIT za stavbu 

Bergamon, ktorá sa dnes volá NUPPU. Toto je práve vec, ktorú sme na podnet pána 

kontrolóra veľmi intenzívne a do hĺbky išli a mali sme aj spoločné sedenie, niekoľko 

sedení s pánom kontrolórom, potom spoločné sedenie za účasti našich zamestnancov z 

ekonomického oddelenia, zo stavebného úradu a aj so zástupcom investora spoločnosti 

YIT. Ten záver, ku ktorému sme dospeli, na deväťdesiatdeväť celá deväť deväť deväť 

deväť percenta platí, že investor YIT nemusí platiť developerský poplatok za stavbu 

NUPPU, nakoľko územné rozhodnutie bolo vydané pred účinnosťou tohto zákona a 

zároveň na základe zmluvy s mestom investoval do verejnej infraštruktúry a je tam 

prechodné ustanovenie v tom zákone. Napriek tomu, aby sme si boli stopercentne istí, tak 

sme sa na tomto stretnutí dohodli, že ešte požiadame o metodický výklad aj ministerstvo 

financií, respektíve Finančné riaditeľstvo, aby sme to mali na sto percent potvrdené, 

pretože teda ani ja sa v žiadnom prípade nepodpíšem pod niečo, čo by mohlo vyvolávať 

akékoľvek otázniky alebo podozrenia. Zároveň musím povedať, že toto je také, že dosť 

oficiálne a ja, keď to bude naozaj na stole, tak prvá vec, čo bude, že prídem s tým za vami 

do zastupiteľstva, ale myslím si, že nie je žiadne tajomstvo, alebo že môžem prezradiť, že 

investor, čiže spoločnosť YIT prišiel za nami s tým, že napriek tomu, že nemusí platiť ten 

developerský poplatok, ktorý keby bol ten zákon účinný, tak dosahuje výšku niekde okolo 

jedna celá päť milióna eur, je ochotný rokovať s nami o tom, že nám postaví jednu až  dve 

nové škôlky a je ochotný rokovať o tom, do akej miery ich bude financovať z vlastných 

peňazí. Nechcem povedať, že zaplatí jednu celú škôlku sám, pretože toto je vec, o ktorej 

budeme rokovať, že kde by mala byť, aká by mala byť, hovorí sa teda o výstavbe nových 

pavilónov v škôlke na Šťastnej ulici, k čomu ešte aj minulé zastupiteľstvo za 

predchádzajúceho vedenia, myslím, to bolo na poslednom rokovaní schválilo takú zmluvu 

o nájme tých pozemkov v tej lokalite na Šťastnej od cirkvi, aby teda to bolo celé 

pripravené. Aktuálne mám na stole u seba len návrh zmluvy o spolupráci od spoločnosti 

YIT, ktorá bola pripravená ešte s predchádzajúcim vedením, kde sa hovorí len o tom, že 

spoločnosť YIT by mala zabezpečiť projektové a inžinierske práce a teda chcem dorokovať 

túto zmluvu k tomu, že by mala aj postaviť tú škôlku a samozrejme akékoľvek takéto 

rozhodnutie, dokonca aj o tom, že nám niekto má niečo urobiť zadarmo, ja budem nosiť do 

zastupiteľstva, aby ste o tom boli transparentne informovaní. A k druhému bodu, kde tá 

otázka … smerovala na pána kontrolóra. Neviem, čo povie pán kontrolór, ale za seba vám 

chcem povedať, že moji kolegovia dvaja noví, ktorých som si priniesol do kancelárie 

starostu práve pred týždňom boli poverení predstavenstvom spoločnosti VPS, aby tam 

vykonali, ani to nenazvem, že kontrolu, ale skôr zistili faktický stav hospodárenia nášho 

podniku Ružinovský podnik VPS s cieľom stanoviť a pripraviť návrh novej transparentnej 

zmluvy medzi mestskou časťou a VPS-kou a návrh nového cenníka. Čiže sú tam, aby 

zistili, čo vlastne VPS robí, za koľko to VPS robí, ktoré činnosti robí veľmi draho, ktoré 

činnosti robí lacnejšie, ktoré činnosti nie sú dostatočne financované. Majú za úlohu 

benchmarkovou metódou získať údaje z iných VPS-iek zo Slovenska, z Českej republiky, 

zo župy, od magistrátu a chceme vedieť proste, či kosenie jedného metra štvorcového u nás 

je lacnejšie alebo drahšie ako inde a prečo. Čiže takáto kontrola momentálne prebieha z 

mojej iniciatívy, pretože chcem na základe toho transparentne nastaviť zmluvné vzťahy 

medzi nami a VPS, aby sme potom mali štyri roky pokoj. A nech sa páči, ešte pán hlavný 

kontrolór s reakciou. 
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Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: K poznámke pána Matúšeka. Tak pri tej tretej 

kontrole ten dátum upravíme, aby to bolo ešte v júni prednesené, ale tú štvrtú by sme asi 

nestihli, takže upravíme to. Čo sa týka kontrol v podnikoch, samozrejme, budeme v 

priebehu nasledujúcich rokov pravidelne pokračovať v týchto kontrolách. Jednu sme v 

decembri ukončili a na najbližšom pracovnom rokovaní budeme prednášať správu z 

kontroly v Ružinovskej televízii. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani viceprimátorka Štasselová s faktickou 

alebo druhý riadny diskusný príspevok? Nech sa páči, takže diskusný príspevok. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne za informáciu. Ja veľmi ťažko znášam, keď 

poviete, že developer nám chce dať niečo zadarmo. Ako celkom by bolo podľa mňa aj je 

korektné povedať, že ako bude vyzerať tá zmluva o spolupráci a určite to nebude, že úplne 

zadarmo. Bude to proste nejaké win-win pri najlepšej vôli asi predpokladám aj jeho, aj vás. 

Druhá vec, že keď si urobíte vy vlastnú kontrolu vo vlastnej spoločnosti, tak tá objektívna 

kontrola by mala byť, keď to robí nezávislý kontrolór. Čiže a hovorila som aj o iných 

spoločnostiach. Bol tu v minulých štyroch rokoch problém vlastne s CULTUS-om, kde 

teraz dobre spolupracujeme, ale vlastne predstavenstvo mesta bolo, teda jeden z členov bol 

ten, ktorý kritizoval CULTUS. Čiže ja CULTUS teraz nehovorím, že poďme kontrolovať, 

ale len hovorím ako príklad. Čiže je niekoľko organizácií a spoločností, ktoré Ružinov má 

a kde boli problémy. Takže ak by do plánu na druhý polrok sme sa pripravili robiť aj 

takéto väčšie kontroly, lebo toto, čo máme na tento prvý polrok, ja nehovorím vôbec, že to 

je maličkosť, ale aby sme išli aj do tých veľkých kontrol, aby sme sa na to pripravili, 

potrebujme nezávislého kontrolóra. Alebo teda pohľad nezávislého kontrolóra. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Za seba len poviem, že absolútne súhlasím. 

Plán kontrol si stanovuje práve nezávislý kontrolór. V sekunde, keď sa rozhodne, že ide 

robiť kontrolu v našich podnikoch, tak samozrejme mu prejavíme absolútnu ústretovosť a 

vyjdeme mu v ústrety a takisto dúfam, že sa čoskoro dohodneme aj na tom, ako budú môcť 

samotní poslanci formou členstva v dozorných radách vykonávať kontrolu, pričom v tomto 

takisto hovorím, že som absolútne ústretový, ak sa rozhodnete, že budete chcieť rozšíriť 

napríklad počet členov dozorných rád. To naozaj nie je práca o peniazoch. Tam tie odmeny 

sú veľmi symbolické, ale chcem, aby bol čo najlepší dohľad v miestnych podnikoch, 

pretože ak tam bude nejaký problém, tak ešte asi nie teraz, ale o pár mesiacov už bude 

padať na moju hlavu a mne to budete vyčítať. Čiže chcem, aby kontrola a dohľad boli čo 

najsilnejšie. A čo sa týka toho zadarmo. V tomto prípade to naozaj bolo prezentované ako 

neplatíme síce developerský poplatok, ale napriek tomu sme približne rovnakú sumu 

ochotní investovať, pretože si uvedomujeme svoju zodpovednosť. Musím povedať, že ja 

sám to považujem za unikátny prístup spomedzi všetkých investorov, ktorých v Ružinove 

máme a každému jednému ďalšiemu ho budem dávať za príklad, aby sa ním inšpirovali a 

aby podobným spôsobom pokračovali. Pán kontrolór, ak ste chceli zareagovať? 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Nie... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nie. Ďakujem. Nasledujúci v diskusii je pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel ešte ku plánu kontroly 

navrhnúť jeden drobný bod, ktorý ani nemusí byť v uznesení alebo priamo v pláne, ale 

takú výzvu. Aktualizovať na webovej stránke sekciu miestny kontrolór, lebo keď si ju 

pozriete, nie sú tam výsledky žiadnych kontrol a je tam iba plán kontrolnej činnosti za 

druhý polrok 2014, čo je trošku staré. Takže asi aby aj to, čo sa kontroluje, bolo verejné, 
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transparentné. Nie sú to tajné informácie, tie správy sú tiež prednášané verejne, takže by 

mohli byť tiež publikované pravidelne, ďakujem. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ono tie správy sú publikované. Vždycky medzi 

materiálmi po schválení správy z kontroly je zverejnená na stránke miestneho úradu. 

Samozrejme tam v programe, kde to bolo schválené. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre, predpokladám, že toto nie je vina... 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ok, dobre. Ja nie som správca tej stránky, ale nie 

je problém... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Predpokladám, že toto naozaj nie je vina pána kontrolóra. Čiže my 

na úrade okamžite dáme preveriť a doplniť, aby tieto správy z jednotlivých kontrol boli 

zaradené nielen v programoch jednotlivých zastupiteľstiev a v uzneseniach, ale aj v tejto 

podsekcii. Ďakujem veľmi pekne za pripomienku. Pán Herceg ešte s faktickou? 

 

Peter Herceg, poslanec: Chcel som len poďakovať teda, že áno, že to bolo teda to očakávanie, že 

sa to tam dá, lebo je to hlavná sekcia na stránke, ktorá je prakticky prázdna. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, sedí tu medzi nami s komunikačného oddelenia pani 

Dvoráková, ktorá to týmto dostala za domácu úlohu zariadiť. Ďakujem veľmi pekne. 

Ďalšie príspevky do rozpravy? Ak nie, tak ukončujem rozpravu na túto tému a prosím 

návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Ďakujem pánu hlavnému kontrolórovi. 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne. Takže dovoľte i 

predložiť návrh uznesenia k bodu číslo deväť. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava–Ružinov po prerokovaní po A schvaľuje predložený návrh rámcového plánu 

kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava–Ružinov na prvý 

polrok 2019. Po B ukladá inžinierovi Güntherovi Furinovi miestnemu kontrolórovi 

uskutočniť kontrolu podľa predloženého materiálu. Prosím, pán starosta, dajte hlasovať. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? 

Termíny teda si pán kontrolór autoremedúrou ako predkladateľ materiálu osvojuje v znení 

samotného materiálu. Takže ak nie sú ďalšie pripomienky, ďakujem veľmi pekne a dajte 

prosím hlasovať o návrhu uznesenia, ako bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že opäť bolo uznesenie prijaté jednohlasne 

počtom hlasov dvadsaťštyri za z dvadsaťštyri prítomných, nikto sa nezdržal, nikto nebol 

proti. 

hlasovanie č. 18 

 za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 13/I/2019 

 

 

Bod č. 10 

Rôzne 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čím prechádzame k poslednému bodu dnešného rokovania. Je to bod 

číslo desať – Rôzne. Do bodu Vystúpenie občanov máme tridsaťšesť minút a takže nech sa 

páči. Toto je bod Rôzne. Takže nech sa páči, v bode Rôzne môžete sa hlásiť do rozpravy. 
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Pán poslanec Herceg ako prvý prihlásený. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja by som chcel pripomenúť taký dobrý zvyk, ktorý tu bol a 

verím teda, že v ďalších rokovaniach a v ďalších zastupiteľstvách to bude, že v programe 

bude aj informačný materiál o vystúpení občanov. Čiže bude jednak citované, čo predniesli 

a nejaká odpoveď či už úradu starostu, prípadne poslancov, ak sa ich to týka. Potom bývalo 

vždy informatívny materiál, to uznesenie platí o navyšovaní počtu miest v materskej škole, 

čiže tiež by bolo asi vhodné v tom pokračovať od februára. Harmonogram plnenia alebo 

harmonogram obstarávania územných plánov zón a stavebných uzáver. Čiže aby sa v 

tomto pokračovalo a chcem teda hlavne preto, že nás čaká ešte bod Vystúpenie občanov 

pripomenúť, že by bolo vhodné naozaj tieto vystúpenia zaznamenať a odpovedať na ne, 

aby si občania teda vedeli, ak nedostanú odpoveď hneď, prečítať o mesiac v materiáloch 

zastupiteľstva odpovede k tomu. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi cenné pripomienky. Samozrejme, 

všetky body, ktoré sú platne schválené uznesením zastupiteľstva od toho riadneho 

februárového zastupiteľstva budú zaradené do programu zastupiteľstva. Pani Šenkárová si 

už robí poznámku. A čo sa týka Vystúpení občanov, v zásade viem sľúbiť, že na 

deväťdesiatdeväť percent áno, musíme si technicky povedať, kto bude zodpovedný, aby 

ich zaznamenával, aby odchytil každého občana a pýtal si jeho meno, emailovú adresu 

alebo telefón a v prípade, že nebudeme vedieť odpovedať na mieste, tak mu potom poslal 

odpoveď. Ale je to veľmi dobrý nápad. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste ho predniesli. 

Ďalšia v rozprave je prihlásená pani poslankyňa Šimončičová. Faktickou poznámkou pani 

poslankyňa Šimončičová. Nie, tak faktickou pán vicestarosta Patoprstý, prepáčte. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja iba na 

pripomenutie. Presne rozumiem, čo Peťo Herceg hovorí, pretože ja som bol ten, čo toto 

zaviedol, aby boli obyvatelia následne aj na webovej stránke pri ďalšom zastupiteľstve 

informovaní o tom, ako je ich vec vybavená. Priznám sa, že nebolo to úplne tak, ako som 

si to ja predstavoval, aj tí obyvatelia niektorí doteraz boli takí skôr skeptickí, že bolo to iba 

zo slušnosti urobené, aby to bolo urobené. Čiže budeme sa snažiť to naozaj urobiť tak, ako 

povedal pán starosta, že zobrať si priamo na nich kontakt a naozaj im odpovedať, aby boli 

spokojní,  aby to nebolo, že iba sa tu vyrečnia a idú preč. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Do rozpravy je riadnym príspevkom 

prihlásená pani poslankyňa Šimončičová. Nech sa páči, máte slovo. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja som len zvedavá, nevydržím do ďalšieho 

zastupiteľstva a sa pre istotu pýtam. Budeme mať najbližšie v programe aj kontrolu plnenia 

uznesení? A ako ďaleko pôjdete? Či to skontrolujete len za minulý rok alebo aj za dlhšie 

obdobie? A ak to bude na budúcom zastupiteľstve v programe, tak to sa teším na tú 

kontrolu. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, dovolím si odpovedať. Neviem či k radosti 

zamestnancov organizačného oddelenia, ale zabezpečíme kontrolu plnenia všetkých 

platných uznesení, ktoré sú nám uložené a zabezpečíme spracovanie správy o tom, ako sú 

tieto uznesenia plnené alebo prípadne ako nie sú plnené. Ja mám len možno jednu takúto 

prosbu. Ak chcete, vieme sa kedykoľvek stretnúť aj osobne. Marec bude veľmi náročný 

pre zamestnancov organizačného oddelenia kvôli tomu, že z nášho pohľadu sa budú konať 

dvoje voľby. A teda aj február, to sú dve kolá prezidentských volieb. Preto ani v marci 

nemáme naplánované žiadne rokovanie Miestneho zastupiteľstva. Tak sa to robilo, že 

mesiac, v ktorom sa dejú nejaké voľby, tak máme v zastupiteľstve prestávku a musím 



23 

 

povedať, že naozaj hlavne naše organizačné oddelenie je enormne zaťažené prípravou 

všetkého, čo súvisí s voľbami. Možno keďže mnohí z vás sú aj zástupcami a členmi 

politických strán, by som využil túto príležitosť a by som apeloval na vás s prosbou o 

pomoc v jednej veci a to je obsadzovanie volebných komisií. Záujem hlavne v Bratislave o 

členstvo vo volebných komisiách je naozaj enormne nízky. My musíme motivovať aj 

našich vlastných zamestnancov, aby sa zúčastnili a ako členovia a zapisovatelia volebných 

komisií a keďže sú to práve politické strany, ktoré majú právo nominovať, tak vás prosím 

veľmi pekne o súčinnosť v tomto, aby ste na svojich centrálach informovali a pokúsili sa 

nominovať čo najväčší počet ľudí. Tento rok sme pripravili jedno také malé prekvapenie. 

Okrem toho, že každý člen volebnej komisie dostane teda aj gastrolístok, aj tú zo zákona 

stanovenú odmenu, tak všetkým poskytneme aj teplý obed navarený v našich školských 

jedálňach bezplatne ako takú malú motiváciu. Čiže ten gastrolístok si budú môcť nechať na 

nejakú desiatu alebo olovrant. Nech sa páči v bode Rôzne ďalšie diskusné príspevky. Ak 

nie sú ďalšie diskusné príspevky v bode Rôzne, chcem vás informovať, že z rokovacieho 

poriadku ako starosta mám právo vyhlásiť prestávku v rokovaní zastupiteľstva na najviac 

tridsať minút, čo znamená, že ešte niekoľko... aha, nech sa páči, pán Méheš ma zachránil, 

lebo by som musel ešte pár sekúnd rozprávať, aby to bolo dosť do piatej. Nech sa páči. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Vážený pán starosta, vážení kolegovia a kolegyne v zmysle rokovacieho 

poriadku a ako v Mestskej časti Bratislava – Ružinov a ako aj v zmysle zákona o obecnom 

zriadení predsedovia klubov v bode Rôzne po dohode s pani inžinierkou Šenkárovou majú 

oznámiť názov svojich klubov, ako aj zloženie klubov. Keďže už pani doktorka Biharyová 

sa vrátila, tak by som navrhol, aby sme to zabsolvovali. Čiže za náš klub Sme Ružinov 

jeho zloženie je pán Vicáň, pán Gečevský, Peťa Kurhajcová, ja a dúfam, že som na nikoho 

a pán Gašaj. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Teraz uvidíme, či aj ostatní predsedovia si 

pamätajú mená všetkých členov svojho klubu. Takže nech sa páči, pani doktorka 

Biharyová. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Takže náš tím Sme Ružinov... Tím Ružinov, pardon je zložený 

z pani Barancovej, pani Bacigalovej, Biharyová, pani Kulifajová, pán Sirotka, pán 

Patoprstý a pán Mačuha. Ospravedlňujem sa, neviem všetkých tituly, takže aspoň 

priezviská. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a poprosil by som teda ešte pána predsedu 

poslaneckého klubu Hercega. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Takže oznamujem vznik klubu Team Vallo pre 

Ružinov, ktorého členmi sú a ja si pomôžem, aby som to nepoplietol podľa abecedy. Pán 

Bolgáč, pán Čechvala, pani Ďurajková, pán Ferák, ja, pán Krasko, pani Pilková, pani 

Šimončičová, pani Štasselová a pán Strapák. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Okrem všetkých menovaných máme v našom 

zastupiteľstve ešte aj troch nezaradených poslancov, ktorými sú pán poslanec Matúšek, pán 

poslanec Kamil Bodnár a pán poslanec Marek Machata. Takže ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Bod 

Vystúpenie občanov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Do Vystúpenia občanov sme dostali tri prihlášky od obyvateľov 
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Ružinova, ktorí sa chystajú vystúpiť, prvým z nich je pán tréner futbalového klubu FC 

Ružinov Kukla, druhým je pán doktor Boledovič a tretím je pán Marián Maričák. 

Poprosím každý z občanov má na svoje vystúpenie tri minúty a poprosím pána trénera 

Kuklu, aby predstúpil k mikrofónu. Ospravedlňujem sa. Ešte návrhová komisia ma 

upozornila, že formálne musíme odhlasovať súhlas s vystúpením každého z občanov. Čiže 

dávame hlasovať o všetkých troch vystúpeniach spolu a keďže, áno, to len mne odpojili 

monitor. Takže poprosím o spustenie hlasovania prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. 

 

Hlasovanie: Tak a teraz poprosím našich informatikov, aby oznámili výsledok hlasovania. 

Návrhová komisia má informáciu o výsledku hlasovania, pán Herceg? Tak poprosím, aby 

ste nás informovali. 

 

hlasovanie č. 19 

 za: 17 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 7 

  – návrh bol schválený 

 

Mária Barancová, predsedníčka návrhovej komisie: Áno, ďakujem veľmi pekne. Sedemnásť za 

a sedem nehlasovalo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že vyhlásenia občanov boli 

schválené. Takže nech sa páči, pán tréner Kukla, vaše tri minúty. 

 

p. Kukla, prezident FC Ružinov: Ďakujem pekne, vážený pán starosta vážené dámy a páni, teda 

panie poslankyne a páni poslanci, prišiel som za vami z klubu FC Ružinov Bratislava ako 

tréner a zároveň aj z vedenia klubu s obrovskou teda prosbou. My sme na Sklenárovej 5 v 

prenájme na pozemku súkromných teda majiteľov. Dostali sme výpoveď k tridsiatemu 

prvému prvý, to znamená k zajtrajšiemu dňu z týchto priestorov. Bolo to dosť také 

narýchlo. Mnohí možno už viete, bolo to aj medializované. A prišiel som s prosbou za 

vami, či by ste nám teda vedeli pomôcť. Je tu teda záujem aj alebo možnosť výmeny 

pozemkov. Či by ste vedeli nám v tomto vypomôcť a postaviť sa za náš klub, kde je nás 

približne tristo detí, plus samozrejme rodičia, babky, dedkovia a chceli by sme tam iste 

ostať. Ak by to bolo teda možné, radi by sme, aby ste, neviem či je vôbec možné aj v tejto 

časti vôbec nejaká teda výmena alebo v inej časti, ale určite by sme vás chceli týmto 

poprosiť. Ja tu stojím za tie detičky od troch do osemnásť rokov, či by ste nám, opakujem 

sa už piatykrát, pomôcť pri tej výmene tých pozemkov. Ďakujem pekne. Viac nebudem 

zdržiavať. Snáď ešte jednu takú... jedno poďakovanie pánovi, ktorý ma prepustil. Ja som 

prišiel z tréningu, preto som takto aj oblečený, pardon. Utekám ďalej na tréning k tým 

malým deťom, takže veľmi pekne ďakujem pánovi, ktorý ma pustil. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán Kukla. Možno by som len doplnil, že ja 

som ako starosta aktívne rokoval aj s majiteľmi tých pozemkov a podarilo sa nám 

dohodnúť, že teda zmluva pre FC Ružinov bude predĺžená do konca tejto sezóny. 

Predĺženie zmluvy by pán tréner mal podpísať čo najskôr a teda samozrejme tí developeri 

tam chcú na tom ihrisku na Sklenárovej stavať, čiže bude na nás, ako sa k tomu postavíme 

a či sa pokúsime nájsť nejaké iné riešenie. FC Ružinov oslavuje tento rok storočnicu. Je to 

teda najstarší futbalový klub v Ružinove. Deti, ktoré tam hrajú, tak hrajú Ligu Majstrov, 

pravidelne robia zápasy s tímami ako je Juventus Turín, Chelsea, Bayern Mníchov a 

podobne. Ďakujem veľmi pekne. Druhým v diskusii je pán doktor Boledovič, nech sa páči, 

ujmite sa prosím svojho slova. 

 

p. Boledovič, obyvateľ Ružinova: Dobrý večer, ďakujem za slovo. Volám sa Boledovič, som 

advokát a od roku 2002 zastupujem manželov Šubínových, ktorí bývajú v byte na 
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Radničnom námestí, to je objekt historickej radnice, o ktorom predchádzajúce miestne 

zastupiteľstvo teda v zložení do volieb rozhodlo, že tento objekt od majiteľky odkúpi do 

majetku mestskej časti. Poprosil som novozvoleného pána starostu o prijatie a vysvetlili 

sme mu situáciu, aká tam je, že manželia Šubínovci pätnásť rokov bojujú o zachovanie 

dôstojného bývania. Mali vládou garantované rozhodnutie, že ten byt im bude prevedený 

do majetku, mali zmluvu o budúcej zmluve podpísanú s Poliklinikou Ružinov a prevod 

súčasnému majiteľovi sa uskutočnil s podmienkou, že pokiaľ ten byt nebude prevedený, 

Fond národného majetku odstúpi od zmluvy. Tento objekt nemal byť vôbec privatizovaný, 

je to historická radnica a vaši predchodcovia ako aj predstavitelia mesta zanedbali právnu 

možnosť žiadať o prevedenie toho objektu do majetku mesta alebo mestskej časti, aby sa 

zachoval jeho historický ráz, toto si musia spytovať svedomie oni. Prosím vás privatizačný 

projekt nebol absolútne pripravený. Chýbali akékoľvek doklady o právnych pomeroch tej 

stavby. Tieto doklady sa nám nepodarilo dohľadať v žiadnych archívoch a podobne v 

rozhodnom čase a preto napriek tomu, že to zákon nedovoľuje, súdy preskúmavali to 

rozhodnutie o povinnosti previesť byt a postupne ho korigovali a menili, až je výsledok 

taký, že teda súčasný majiteľ sa snažil toho záväzku zbaviť. Pokračujeme, Šubínovci majú 

niekoľko súdnych sporov, kde majiteľka od nich žiada nehorázne peniaze ako bezdôvodné 

obohatenie za to, že užívajú niečo, čo nemôže ani definovať príslušným rozhodnutím. Tá 

stavba nemá kolaudačné rozhodnutie, v žiadnom prípade to nie je objekt zdravotníctva. Je 

to stará radnica po zhabaní štátom prerobená, síce bolo povolenie, ale nikdy to nebolo na 

ten účel kolaudované. Byt tam je od počiatku, od 1932 roku, kedy sa tá stavba zriadila a 

mestské zastupiteľstvo... teda obecné zastupiteľstvo obce Ružinov alebo v tom čase 

Oberufer to odovzdalo do užívania ako miestnu radnicu s trojizbovým bytom pre starostu a 

primátora. Budem stručný. Poprosil som pána starostu, aby skúsil, pokiaľ je ešte čas, riešiť 

vec tak, aby sa predchádzajúca majiteľka podieľala na vysporiadaní tejto záťaže. Manželia 

Šubínovci pätnásť rokov sa nepoddali, zostali v nevykurovanom byte bez vody, bez 

elektriky a vlastne pre mestskú časť zachránili ten objekt v pôvodnom stave, aby mohol 

byť ďalej využívaný ako radnica za cenu teda nemalých nákladov a obety s tým spojených. 

Moje riešenie bolo v tom, aby sa so súhlasom samozrejme Miestneho zastupiteľstva 

vstúpilo so súčasným majiteľom do rokovania. Možnože viete, že majoritná vlastníčka 

obchodného podielu a konateľka firmy zomrela, teda prebieha dedičské konanie. Je tu ešte 

časový priestor... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán doktor, veľmi ma to mrzí, ale vytvárame hrozne nebezpečný 

precedens. Dve posledné vety... 

 

p. Boledovič, obyvateľ Ružinova: Dve vety. Dojednať zľavu z ceny, ktorá by sa použila na to, aby 

bola poriešená situácia Šubínových. To bol môj zámer, ku ktorému som sa chcel dostať. 

Ďakujem pekne za pozornosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Panie poslankyne, páni poslanci. Manželia 

Šubínoví sedia aj hore v rohu, ak by ste sa ich chceli na niečo spýtať. Ja si možno len 

dovolím doplniť. Existuje platné uznesenie o odkúpení radnice, aj do nášho návrhu 

rozpočtu dávame teda radnicu. Čo by som chcel, aby ste mali na pamäti, že keď budovu 

radnice odkúpime, odkúpime ju aj s bytom, v ktorom žijú manželia Šubínovci a určite ako 

starosta budem navrhovať po prvé, aby sme ich nepripravili o strechu nad hlavou a po 

druhé také správne riešenie, kde by som bol možno rád, aby ste ma potom vo februári 

zaviazali vaším uznesením rokovať s tými majiteľmi radnice, že neodkúpime ten objekt, 

pokiaľ nestiahnu svoje súdne spory voči manželom Šubínovcom, ktoré sú vo výške 

otáznych pohľadávok vo výške zhruba dvadsaťpäťtisíc eur za to bezdôvodné obohatenie, 

za to, že bývajú v tom byte, kde bývajú odjakživa. Ďakujem veľmi pekne. Posledný 

prihlásený do rozpravy je pán Marián Maričák. Kým príde k mikrofónu, možno si len tak 
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skúsim tipnúť a informovať ho, že tento týždeň som mal rokovanie s pánom primátorom o 

tom, že by mesto zaplatilo rekonštrukciu bežeckej dráhy v areáli STARZ na Drieňovej 

ulici, kde je len jeden z dvoch štyristometrových bežeckých oválov. Mal by sa tam dať 

nový tartan a tým pádom by Bratislava a Mladá Garda v Rači boli jediné dve miesta, kde 

by sme mali bežecký ovál olympijských rozmerov plne funkčný a k dispozícii verejnosti 

zadarmo. Nech sa páči. 

 

Marián Maričák, obyvateľ Ružinova: Ďakujem pekne, dobrý večer. Ja by som rád otvoril znovu 

otázku práve rekonštrukciu športového areálu na Ostredkovej, teda Základná škola 

Ostredková. Bol som tu naposledy dvadsiateho druhého mája, kedy sa to schvaľovalo. 

Tuším momentálne je tu len nejakých päť poslancov z toho bývalého volebného obdobia. 

Vtedy som navrhoval, aby sa tá dráha zväčšila. Vo vnútri by mohlo byť futbalové ihrisko. 

Pánovi Patoprstému som napísal nejaké pripomienky, ale pán prednosta ho hneď zastavil, 

že by sa tým odďaľovala rekonštrukcia. Teraz som našiel, že dvadsiateho novembra bol 

podpísaný dodatok, ktorý posúva termín odovzdania stavby z dvadsiateho novembra na 

tridsiateho prvého mája 2019. Čiže nechápem, kam sa ponáhľali. Druhá vec, navyšuje sa 

suma o 20 555, ale tak to je tým, že vlastne dráha sa predlžuje na tú pôvodnú dĺžku, v 

ktorej bola na tristo metrov. Oni ju chceli skrátiť na dvestopäťdesiat metrov, pretože 

nechceli zasiahnuť do pozemku, ktorý je momentálne v správe Slovenského pozemkového 

fondu, zrazu sa to už dá. Čiže ak môže mať teraz tristo metrov, tak mohla by mať aj 

tristopäťdesiat. Ďalej som našiel faktúru vystavenú dvadsiateho druhého augusta, splatná 

dvadsiateho prvého septembra na 399 000 eur, pričom vysúťažená cena bola 383 000. Ako 

je toto možné? V septembri som toto písal podnet pánovi kontrolórovi, bez odozvy. Mohli 

by ste to nejak vysvetliť, že ako je to možné? Teda ponáhľate sa strašne s tou realizáciou. 

Pán Patoprstý tu vykrikuje, že ak by sa to neurobilo v roku 2018, tak by tam nebol žiaden 

areál, zrazu sa to posúva do 2019. Teraz tá stavba stojí, nemôžu klásť tartan, samozrejme, 

keď je teplota pod desať stupňov, čiže to bude rozkopané ďalšieho pol roka a veľmi by 

som sa potešil, keby teda v tom vyjadrení to neboli len dve vety, že občan navrhol 

zväčšenie bežeckej dráhy proste na ovále. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nebývalo to vždy zvykom, ale pán prednosta 

by mohol aj zareagovať a vysvetliť. Ak chcete. Ja za seba ešte poviem, že z informácií, čo 

mám, je to maximálne možné zväčšenie tej dráhy, ale naozaj rokujeme o tom, aby bola ja 

olympijská dráha v dobrom stave v Ružinove akurát na inom mieste. A zároveň rokujeme 

aj o veľmi významnej spolupráci medzi Športovým gymnáziom Ostredková a našou 

základnou školou, kde by mala v spolupráci so župou vzniknúť jedna zlúčená športová 

škola a mohli by potom zdieľať tie svoje areály a tým pádom na jednom by bolo futbalové 

ihrisko a ovál a na druhom by možno mohol vzniknúť v budúcnosti aj zimný štadión alebo 

niečo podobné. Nech sa páči, pán prednosta. A tú faktúru, samozrejme, to preverím. To 

som ešte nebol starosta, ale určite sa na to pozriem, to ma zaujalo veľmi. Ďakujem. 

 

Ignác Olexík, prednosta MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené poslankyne, 

vážení poslanci. Takže situácia je nasledovná, čo sa týka pôvodného návrhu, áno, bol 

spracovaný na menší rozmer, ako je súčasný alebo teda bol pôvodný. S tým, že pri 

zmenách parametrov by samozrejme bolo potrebné v zmysle stavebného zákona riadne 

stavebné konanie. Pokiaľ sme zohľadnili túto pripomienku, ktorú ste predniesli na tomto 

májovom zastupiteľstve, rozhodlo sa, že teda bude sa postupovať nie v zmysle nejakých 

stavebných zmien, ale iba v zmysle rekonštrukcie. To znamená, išlo sa iba na formu 

ohlášky. Ohlásenie /nezrozumiteľnej/ stavby. To znamená, nemenia sa parametre, ale bolo 

tam potrebné doriešiť práve to, že do toho pozemku, ktorý vlastne je pod bežeckým 

oválom tristometrovým, zasahuje taký kúsok pozemku, ktorý je nevysporiadaný. Na 

/nezrozumiteľné/ tam bežia reštitučné konania ešte, no proste reštitučné konania, ktoré 
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Slovenský pozemkový fond neuzavrel. My sme ho žiadali aj viackrát som napísal 

urgenciu, žiaľ, nevyjadril sa. Až potom a preto sa vlastne natiahlo aj samotné potom 

rokovanie o cene. To znamená, že áno, tá cena narástla práve kvôli tomu, že tá dráha z 

dvestopäťdesiat metrov bolo potrebné prekresliť projekt a natiahnuť to na tristo metrov a 

vlastne, žiaľ, začalo sa s tými prácami neskoro, takže do toho vstúpili zimné mesiace a tým 

pádom ako nebolo možné pokračovať a prerušilo sa toto vlastne stavba a bude sa to 

dokončievať až tento rok. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Naozaj to nebýva zvykom, nie je to v súlade 

s rokovacím poriadkom a neberte to ako precedens, ale ak máte nejakú krátku doplňujúcu 

otázku ešte. Nech sa páči. 

 

Marián Maričák, obyvateľ Ružinova: Ak môžem, mám minútu na reakciu... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Trojminútové maximálne vystúpenie. 

 

Marián Maričák, obyvateľ Ružinova: Ja viem, ale potom, keď oni hovoria, v minulom volebnom 

období... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nech sa páči, takže minútová reakcia. 

 

Marián Maričák, obyvateľ Ružinova: Ok. Ešte by som chcel k tej zmluve. Vlastne ona bola 

zverejnená, ale neboli zverejnené jej prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. A 

teraz tá zmluva bola uzatvorená tretieho septembra. A ak nedôjde do troch mesiacov... 

povinne zverejňovaná zmluva a ak do troch mesiacov nie je zverejnená, tak vlastne neplatí. 

Ako momentálne v slovenskom legislatívnom systéme ešte nevyšiel nejaký judikát, ktorý 

by ozrejmoval, že teda ako je to s tými prílohami, že či platí iba to, čo bolo zverejnené 

alebo nie. Ako sme v nejakom vákuu, teda čo som zistil na nete, keďže nie som právnik. 

Ale ako je dosť možné, že podľa neplatnej zmluvy sme vyplatili štyristotisíc. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán prednosta mi hovorí, že príloha nebola 

zverejnená, lebo architekt nedal súhlas na zverejnenie toho projektu, ktorý bol prílohou, ale 

vopred priamo hovorím, nebol som tu ešte starosta, ale ktorýkoľvek poslanec, ak chce prísť 

preštudovať tú zmluvu, pozrieť si ju, nech sa nakontaktuje na pána prednostu a bude mu 

daná k dispozícii na prehliadnutie. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme vyčerpali program 

dnešného zastupiteľstva až na posledný... Áno, nech sa páči, pani Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: /nezrozumiteľné/ … prihlásila... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nedostal som také meno, ale... 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: … ona asi písala mail pani Kučerovej, neviem. No tak teda 

žiadala by som, aby sme ju zaradili teda do vystúpenia občanov. 

 

Martin Chren, starosta MČ: V takom prípade to musíme odhlasovať, pretože sme hlasovali len o 

troch, takže pripravte si prosím rýchle prsty a hlasujeme o tom, či môže vystúpiť aj pani 

Hašková. 

 

Hlasovanie: Konštatujem dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. Prosím, vytiahnite niekto kartu 

pani poslankyne Štasselovej, lebo už nie je prítomná. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 

Nech sa páči, vaše tri minúty. Dnes je nové zastupiteľstvo a deň noviniek, tak nech sa páči, 

skúste. Ale neprekrikujte sa, prosím. 
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hlasovanie č. 20 

 za: 23 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

  – návrh bol schválený 

 

p. Haško, obyvateľ Ružinova: Dobrý deň. To vybavovala manželka, ale ja by som tu predniesol 

našu požiadavku. Vlastne jedná sa o zmeny, ktoré sa týkajú projektu R7 v lokalite Nové 

Pálenisko a Nový Ružinov. V tejto lokalite vlastne vzniká kruhový objazd, z ktorého 

momentálne komunikácia, ktorá je Bajkalská – Slovnaftská obsluhuje túto lokalitu, sú na 

nej autobusové zastávky a teraz ten nový kruhový objazd odčleňuje tieto dve lokality z 

tohto, z tejto tranzitnej komunikácie a dostávajú sa do slepej ulice. Na tejto slepej ulici 

zatiaľ nie sú plánované žiadne zastávky MHD a teda my by sme chceli požiadať, že či by 

bolo možné, keby pán starosta alebo teda mestská časť sa zasadila o to, aby v tejto časti 

boli vybudované zastávky MHD a aby tam vôbec MHD nejakým spôsobom zachádzala, 

lebo tie zastávky síce sa ocitajú na tej novej ceste, ktorá sa momentálne zo Slovnaftskej 

prepája na Prístavnú, ale dostávajú sa ďalej, treba crossovať viac ciest, je tam v tejto 

lokalite problém aj s chodníkmi, je tam kopec malých detí. Predpokladám, že aj v tom 

Novom Ružinove bude veľa mladých rodín a bude s týmto problém. Čiže toto by sme 

chceli predniesť. Ja tu mám aj vytlačený ten projekt, neviem, či teda niekto by mal záujem 

sa na to pozrieť, ako to je momentálne navrhnuté a ako by sme to navrhovali my, alebo 

prípadne nejakým spôsobom to graficky znázorniť. A to je asi tak nejak všetko, že či by 

bolo možné sa na toto pozrieť a ak sa tu niekto vyzná trošku v tejto problematike, tak o to 

sa nejakým spôsobom zasadiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S reakciou pán poslanec Herceg, ak chce. Je 

to reakcia, či je to nový príspevok? Reakcia. Nech sa páči, máte slovo. 

 

Peter  Herceg, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Keďže už máme komisie ustanovené, tak toto je 

prirodzená vec, ktorá asi spadá pod dopravnú komisiu, čiže kľudne podajte podnet, či už 

mailom normálne do podateľne, ktorá to môže posunúť na dopravnú komisiu, kde to 

môžeme prejsť. Pravda je, že tieto veci sú v gescii, keďže je to pri ceste, myslím, že druhej 

triedy tá zastávka a je to MHD-čka, tak v gescii mesta, ale vieme to posunúť aj s nejakým 

stanoviskom mestskej časti na magistrát. Navyše členom dopravnej komisie je Peťo 

Strapák, ktorý je aj členom dopravnej komisie na meste, čiže aj cez takúto poslaneckú 

iniciatívu to vieme tlačiť, ale určite aj cez pána starostu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja za seba poviem, že my sme v kontakte s 

konzorciom D4-R7, ktoré stavia. Určite im tento podnet, zachytil som aj vašu komunikáciu 

s pani poslankyňou Ďurajkovou. Tento podnet im odovzdáme. Nie som úplne optimista z 

hľadiska výsledku. Viem, že tam o niekoľko sto metrov dlhšie treba ísť na zastávku. Ale 

nie som si istý, či MHD môže ísť do slepej ulice vzhľadom na problémy s otáčaním sa a 

tak ďalej. Ale teda skúsime aj cez magistrát a tak podnet formálne prepošleme. Nech sa 

páči, ešte máte možnosť na reakciu. 

 

p. Haško, obyvateľ Ružinova: Ja len, že tam na konci je otoč, čiže nemal by s tým byť problém, 

ale v každom prípade ďakujem pekne. Dovidenia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujeme veľmi pekne. A tým sme teda vyčerpali program 

dnešného Miestneho zastupiteľstva s jednou jedinou výnimkou. Rokovací poriadok nám 

káže, aby sme aj na záver nášho rokovania urobili prezenčné hlasovanie poslancov. Takže 

nech sa páči, panie poslankyne, páni poslanci, prosím prezentujte sa. A tu máme nejakého 

rebela. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne, dámy a páni, za účasť, všetkým 

hosťom za to, že to tu s nami trpezlivo vydržali a v prvom rade vám ďakujem za veľmi 
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konštruktívnu diskusiu a za veľmi konštruktívny priebeh tohto rokovania. Dúfam, že nám 

to takto vydrží celé štyri roky. Dovidenia. 

 Záverečná prezentácia: 23 
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