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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z rokovania II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 19. februára 2019 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Martin Chren – starosta 

 

Overovatelia :  Nikolaj Gečevský, Mgr. Maroš Mačuha, PhD. 

  
Návrhová komisia:               Mgr. Kamil Bodnár, Ing. Marcela Kulifajová, Ing. Peter Strapák 

 

Ospravedlnení:  Mgr. Monika Ďurajková 

 

Skôr odišli:  Mgr. Jozef Matúšek 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu 

      – uznesenie č. 14/II/2019 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2019-2021 

 – uznesenie č. 15/II/2019 

2a. Návrh na Grantový program/výzva mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 

 – uznesenie č. 16/II/2019 

2b. Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnom orgáne spoločnosti TVR a RE, s.r.o., so 

sídlom    Mierová 21, 827 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 728 213 a schválenie zmien jej 

zakladateľskej listiny 

 – uznesenie č. 17/II/2019 

2c. Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnom orgáne spoločnosti CULTUS Ružinov, 

a.s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, identifikačné číslo 33 874 686  

 – uznesenie č. 18/II/2019 
2d. Návrh na doplnenie zverejneného rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava-Ružinov na 1. polrok 2019 a doplnenie rámcového plánu kontrolnej 

činnosti na 2. polrok 2019 

 – uznesenie č. 19/II/2019 
3. Návrh - Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti  Bratislava-Ružinov, do 

orgánov školskej samosprávy základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 – uznesenie č. 20/II/2019 
4. Návrh - Základná športová škola, Ostredková 10, Bratislava – zriadenie 

 – uznesenie č. 21/II/2019 
5. Návrh  na poverenie starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov ako oprávneného vystupovať v 

mene Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov voči štatutárnym orgánom 

ustanoveným do funkcie Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 – uznesenie č. 22/II/2019 
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6. Správa o výsledku  z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených 

a zabránenie vzniku nových nedostatkov a kontrola zúčtovania poskytnutej dotácie za rok 2017   

v  TVR a RE, s.r.o. 

 – uznesenie č. 23/II/20169 
7. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

 – uznesenie č. 24/II/2019 
8. Interpelácie 

9. Rôzne 

 a) Informatívna správa o aktuálnej obsadenosti  a počtu žiakov  v ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MČ Bratislava-Ružinov 

 Predkladá: Ing. Peter Strapák, Mgr. Peter Herceg, poslanci 

 - uznesenie č. 25/II/2019 

 b) Zverejňovanie plánu verejného obstarávania na webovej stránke mestskej časti Bratislava- 

      -Ružinov pre rok 2019 

 Predkladá: Mgr. Ivan Kraszkó, poslanec 

 - uznesenie č. 26/II/2019 

 c) Stretnutie stavebníka, investora, poslancov a verejnosti ohľadom úpravy okolia stanice „Nivy“ 

 Predkladá: Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa 

 - uznesenie č. 27/II/2019 

 

 

 

 

 

 

PREPIS 

 

z II. Zasadnutia MZ MČ Bratislava–Ružinov, konaného dňa 19.02.2019 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, ctení hostia, vážení 

obyvatelia, dovoľte mi privítať vás na druhom pracovnom rokovaní zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava–Ružinov v tomto roku, treťom celkovo v tomto volebnom 

období. Osobne mi dovoľte privítať hosťa, pána kapitána magistra Jozefa Kvasnicu, 

riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava–Trnávka a rovnako aj 

riaditeľov našich miestnych podnikov a príspevkových organizácií a škôl a škôlok, ktorí 

medzi nás dnes prišli. O ospravedlnenie z neúčasti na dnešnom rokovaní požiadala pani 

inžinierka Ďurajková a o skorší odchod v prípade, že sa dnešné rokovanie natiahne po 

šiestej hodine večer, požiadal náš pán kolega poslanec pán inžinier Matúšek. Dovoľte mi 

tak, ako náš rokovací poriadok káže, zahájiť rokovanie nášho Miestneho zastupiteľstva 

úvodnou prezentáciou. Prosím panie poslankyne a páni poslanci, prezentujte sa a vyjadrite 

tým svoju prítomnosť na dnešnom rokovaní. Pani poslankyňa Bacigalová sa ešte môže 

stihnúť zaprezentovať. Nemá kartičku. Tak skúsme napraviť túto hrôzostrašnú chybu. 

Ďakujem veľmi pekne. Ak sa stihli zaregistrovať a zaprezentovať všetky prítomné 

poslankyne a páni poslanci, tak konštatujem, že na dnešnom rokovaní je prítomných 

dvadsaťdva poslankýň a poslancov miestnej časti Bratislava–Ružinov a konštatujem, že 

Miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Čaká nás ešte niekoľko ďalších povinností. 

Na úvod. 
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Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť pána Nikolaja Gečevského a pána doktora Mačuhu. 

Máte iné návrhy na overovateľov zápisnice z dnešného dňa? Ak nie, tak prosím, hlasujme 

o tom, že pána Gečevského a pána Mačuhu zvolíme za overovateľov zápisnice. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že za hlasovalo dvadsaťjedna poslancov, nikto 

nebol proti, nikto sa nezdržal, pani poslankyňa Bacigalová, máte problém s hlasovacím 

zariadením? Môžem poprosiť technikov, aby sa pozreli na hlasovacie zariadenie? Takže ak 

je všetko v poriadku, nemusíme asi opakovať hlasovanie. Ak to nepožadujete, pani 

kolegyňa. Nie? Ďakujem veľmi pekne. 

hlasovanie č. 1 

za: 21 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

       – uznesenie č. 14/II/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Do Návrhovej komisie navrhujem zvoliť našich kolegov pána 

magistra Kamila Bodnára, pani inžinierku Marcelu Kulifajovú a pána inžiniera Petra 

Strapáka. Máte nejaké iné návrhy na zloženie návrhovej komisie dnes? Ak nie, tak dajme 

prosím hlasovať o zložení návrhovej komisie tak, ako som ho predniesol. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že sme zvolili návrhovú komisiu počtom hlasov 

dvadsaťdva za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal. Poprosím členov návrhovej komisie, 

aby zaujali svoje miesta a aby spomedzi svojho stredu zvolili predsedu návrhovej komisie. 

hlasovanie č. 2 

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

       – uznesenie č. 14/II/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, program dnešného rokovania má celkovo 

deväť bodov a v súlade s platnou legislatívou budeme hlasovať najprv o predloženom 

programe tak, ako bol navrhnutý a následne o jednotlivých doplňujúcich návrhoch k 

programu. Návrhová komisia zaujala svoje miesta a je tiež pripravená na hlasovanie. Takže 

dávam hlasovať o schválení programu. Najprv tak, ako bol navrhnutý. Nech sa páči, 

prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený 

počtom hlasov dvadsaťdva za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

hlasovanie č. 3 

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

 – uznesenie č. 14/II/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: K schválenému programu som k tejto chvíli obdržal štyri doplňujúce 

návrhy. Prvým návrhom je návrh na zaradenie grantového programu, výzvy Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov na rok 2019 a navrhujem doplniť tento návrh do programu ako bod 

číslo 2A, čiže po prerokovaní rozpočtu mestskej časti. Druhým návrhom po dohode 

poslaneckých klubov je Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnom orgáne 

spoločnosti TVR a RE s.r.o., so sídlom Mierová 21 a tak ďalej. Navrhujem doplniť tento 

bod do programu ako bod číslo 2B. Tretím návrhom je Návrh na schválenie personálnych 

zmien v štatutárnom orgáne spoločnosti Cultus Ružinov akciová spoločnosť. Navrhujem 

doplniť ho do programu ako bod 2C a štvrtým návrhom je poslanecký návrh. Návrh na 

doplnenie zverejneného rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na prvý 

polrok 2019 a doplnenie rámcového plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019 a 

navrhujem zaradiť ho do programu ako bod číslo 2D. Sú prosím nejaké ďalšie doplňujúce 

návrhy k dnešnému programu? Ak nie sú ďalšie návrhy, registrujem, že ešte nejaké 

zaznejú v bode Rôzne. Ak teda nie sú ďalšie návrhy k doplneniu programu, tak budeme 
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jednotlivo hlasovať o zaradení jednotlivých bodov programu, pričom upozorňujem, že na 

doplnenie programu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čiže najmenej 

trinásť hlasov za a odovzdávam slovo už návrhovej komisii. Najprv sa spýtam, či návrhová 

komisia zvolila predsedu spomedzi svojho stredu. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán starosta. Návrhová komisia 

sa dohodla, že predsedom bude ja, Peter Strapák. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja mám tie materiály pred sebou. Chcete 

uviesť o nich hlasovanie vy alebo tým, že ja ich vidím, mám ho uviesť ja? 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Môžete, keď ich vidíte, ja ich tu nemám. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ok, myslel som si. Ďakujem veľmi pekne. Takže prosím hlasujme o 

doplnení programu o bod 2A  - Návrh na grantový program Výzvu Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov na rok 2019.  

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh sme schválili počtom hlasov dvadsaťjedna, jedna 

poslankyňa nehlasovala. Pani viceprimátorka, máte problém s hlasovacím zariadením? 

Poprosím technikov skontrolovať hlasovacie zariadenie pani viceprimátorke. Chcete 

opakovať hlasovanie alebo je to v poriadku? Ďakujem. 

hlasovanie č. 4 

za: 21 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

       – uznesenie č. 14/II/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Druhým doplnením programu je Návrh na 

schválenie personálnych zmien v štatutárnom orgáne spoločnosti Televízia Ružinov a 

Ružinovské Echo s.r.o. Prosím hlasujte o doplnení tohto bodu programu ako bodu 2B. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že program sme doplnili počtom hlasov dvadsaťdva za, nikto 

nebol proti, nikto sa nezdržal. 

hlasovanie č. 5 

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

       – uznesenie č. 14/II/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Tretím návrhom je Návrh na schválenie personálnych zmien v 

štatutárnom orgáne spoločnosti Cultus Ružinov ako bod 2C. Prosím hlasujte o zaradení 

tohto bodu programu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že aj tento bod sme doplnili počtom hlasov dvadsaťdva za, 

nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

hlasovanie č. 6 

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

       – uznesenie č. 14/II/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: A posledným je Návrh na doplnenie programu o doplnenie 

zverejneného rámcového plánu kontroly činností miestneho kontrolóra a tak ďalej ako bod 

2D. Prosím hlasujte o doplnení tohto bodu programu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že aj tento bod sme doplnili počtom hlasov dvadsaťdva za, 

nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Dúfam, že nám to takto vydrží štyri roky. Doplnili sme 

a schválili sme teda program dnešného rokovania. 
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hlasovanie č. 7 

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

       – uznesenie č. 14/II/2019 

 

 

Bod č. 2 

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2019 - 2021  
 

Martin Chren, starosta MČ: Môžeme sa posunúť na druhý bod. Druhý bod je kľúčový a asi 

najdôležitejší z rokovania dnešného Miestneho zastupiteľstva. Je to Návrh rozpočtu 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2019 a 2021. Ak dovolíte, uvediem tento 

materiál sám. A v podstate so všetkými poslancami a s poslaneckými klubmi sme strávili 

pomerne intenzívne a dlhé množstvo času pri príprave a úpravách navrhovaní. Chcem vám 

veľmi pekne všetkým poďakovať za spoluprácu pri príprave tohto ročného rozpočtu. 

Predložený rozpočet tak, ako vám bol navrhnutý, hovorí, že miestna časť Ružinov by v 

tomto roku mala hospodáriť so sumou približne štyridsaťštyri a pol milióna eur. Ide o v 

podstate rekordnú sumu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť z niekoľkých dôvodov. Tým 

hlavným bolo zapojenie dodatočných príjmov do rozpočtu miestnej časti, hlavne využitím 

príjmu z takzvaného developerského poplatku, ktorý predstavuje sumu viac ako dva 

milióny eur a takisto aj vďaka vyššiemu príjmu z daní z príjmov fyzických osôb o dva celá 

sedem milióna eur. Tá však  kompenzuje aj tri základné opatrenia, ktoré nám na naše 

plecia naložil štát a to sú obedy zadarmo, zvyšovanie platov pre zamestnancov a tým tretím 

sú rekreačné poukážky. Len tak pre zaujímavosť. Samotné len rekreačné poukazy budú 

miestu časť Ružinov a naše organizácie v tomto roku stáť približne dvestotisíc eur a úprava 

platov približne jedna dva milióna eur a obedy zadarmo približne 

stosedemdesiatsedemtisíc eur, z čoho štyridsaťpäť tisíc eur musí smerovať na dovybavenie 

našich kuchýň novým zariadením, aby sme zvládli ten nápor, ktorý nás v tomto roku 

očakáva. Ako poslanci už viete, že takmer dve tretiny rozpočtu, s ktorým Ružinov 

hospodári, naším rozpočtom v podstate len tak pretečie. Ide o náklady na financovanie v 

oblasti vzdelávania a sociálnej oblasti, prenesený výkon štátnej správy. Hlavne teda ide o 

financovanie škôl a materských škôlok. No a musím povedať, že tak ako sme na začiatku 

hovorili, že rozpočet miestnej časti na tento rok bude v prvom rade stabilizačný a budeme 

sa snažiť otáčať tú veľkú loď, ktorou Ružinov je, smerom k prioritám nového 

poslaneckého zboru a nového starostu, tak sám som až veľmi príjemne prekvapený, ako 

veľa odštartovaných nových rozvojových a investičných projektov sa nám podarilo aj na 

základe teda priorít jednotlivých poslancov a poslaneckých klubov do tohto rozpočtu 

zapojiť. Najväčšími investíciami, ktoré nás tento rok čakajú, je približne jedna celá tri 

milióna eur, ktoré pôjdu do rekonštrukcií ciest, chodníkov a cyklotrás. Budeme pokračovať 

v zateplení základných škôl, hlavne Základnej školy Borodáčová a Drieňová. To sú 

posledné dve základné školy, ktoré v Ružinove ešte neboli rekonštruované a zateplené. 

Budeme opravovať strechy na základných školách, ktoré sú v zlom stave, dokončíme 

revitalizáciu športového areálu na Základnej škole Ostredkova. Počítame so sumou 

štyristotisíc eur na prípravu nových investícií. Ide hlavne o opravy našich kultúrnych 

domov na Trnávke a v Prievoze, úprava námestia na Palkovičovej ulici a pokračujeme v 

pláne odkúpiť radnicu, starú radnicu v Prievoze a budeme pripravovať projektovú 

dokumentáciu, keď sa nám podarí túto kúpu dokončiť a ideme, samozrejme projektovať aj 

rozširovanie kapacít našich základných škôl a materských škôlok a mnoho ďalších dobrých 

vecí. Konečne zrekonštruujeme detské ihrisko na Albrechtovej ulici, ktoré chátra mnoho 

rokov a keď sa nám podarí teda s magistrátom dohodnúť zverenie pozemkov a 

rekonštrukciou prejdú aj naše detské jasle, začneme spúšťať a pripravovať parkovaciu 

politiku v Ružinove, rezidenčné parkovanie, o ktorom vieme, že ho potrebujeme ako soľ a 

mnoho ďalších nových investícií, o ktorých ste počuli aj na prezentáciách, ktorá sa nám 
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nikdy nepodarila pre žiaden poslanecký klub stiahnuť na kratšie ako dve hodiny tak radšej 

sa v tejto chvíli zastavím. Poviem už len, že najvýznamnejšie položky z hľadiska nárastu 

výdavkov v našom rozpočte sú položky na investície do bezbariérových priechodov a 

chodníkov. Tu chcem poďakovať za spoluprácu pánovi poslancovi Machatovi, s ktorým 

sme sa dohodli, že budeme v úzkej súčinnosti s ním koordinovať túto činnosť a investície 

do obnovy verejnej zelene, kde výdavky vzrastú až o 122 percent, čiže o viac ako 

dvojnásobok, pričom cieľom mestskej časti nie je vysádzať dvojnásobok stromov, to by 

sme asi nemali ani kam, ale investovať do oveľa vzrastlejších, lepších, zdravších stromov, 

ktoré sú vhodné do prostredia a obstarávať teda nielen samotné stromy, ale aj starostlivosť 

na prvé tri vegetačné sezóny pre každý z nich, aby sme si teda boli istí, že nám tieto stromy 

nevyschnú, ale že sa uchytia a že budú skrášľovať našu mestskú časť. Samozrejme, sme 

pripravení aj s kolegyňou pani Lehotayovou, šéfkou nášho finančného oddelenia, ktorej 

chcem tiež veľmi pekne poďakovať za spoluprácu pri príprave tohto rozpočtu a odpovedať 

na vaše ďalšie otázky a toľko teda k úvodnému slovu a nech sa páči, otváram rozpravu pre 

vaše námety a pripomienky. Aha, tak ma upozornil pán kontrolór, že ešte on musí 

predniesť stanovisko. Ja som ho doteraz ani nepočul, tak sa necháme prekvapiť, nech sa 

páči. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Príjemné popoludnie, vážené dámy a vážení 

páni. Zákon o obecnom zriadení ukladá kontrolórovi, aby pri prerokovaní rozpočtu vyjadril 

svoje stanovisko, čo týmto činím. Zároveň by som chcel zdôrazniť, že mojou úlohou nie je 

posudzovať, ako budú prostriedky vynakladané, to je vaša zvrchovaná kompetencia. Ja 

mám skôr niektoré formálne náležitosti, ktoré musím v správe konštatovať. Takže. 

Stanovisko k návrhu rozpočtu miestnej časti Ružinov na roky 2019 až 2021. Za prvé, návrh 

rozpočtu je zostavený v súlade so zákonom 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu je zostavený ako 

viacročný programový predložený návrh na nasledujúce tri kalendárne roky je podľa §9 

odstavec 3 zákona o rozpočtových pravidlách záväzný pre rok 2019. na nasledujúce dva 

roky udáva iba koncepčnú úroveň, ktorú je možno pre rozpracovaní bežného roka 

aktualizovať podľa skutočného vývoja v uplynulom období, vývoja priorít mestskej časti, 

zmeny legislatívy a celkového hospodárskeho vývoja v krajine. Návrh rozpočtu bol pred 

jeho prerokovaním zastupiteľstvom riadne a včas zverejnený a to 04.02.2019. Návrh 

rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Schodok kapitálového účtu je krytý prebytkom 

bežného rozpočtu a kladným saldom finančných operácií. Návrh rozpočtových príjmov 

vychádza z prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2019, ako aj z platného 

nariadenia hlavného mesta Bratislavy o prerozdelení podielových daní. Výška príjmov 

bola stanovená s ohľadom na očakávaný rast ekonomiky o štyri a pol percenta, pokles 

miery nezamestnanosti na úroveň šesť celé štyri percenta, rast nominálnych miezd 

minimálne o štyri celé šesť percenta, ako aj vzhľadom na pretrvávajúce efekty, zvýšené 

efektivity výberu daní. Konkrétne čísla nebudem čítať, máte ich všetci pred sebou. Chcel 

by som teda povedať. Celkovo možno  povedať, že rozpočet je zostavený v príjmovej časti 

ako realistický. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj príjmy z uplatňovania zákona o miestom 

poplatku za rozvoj a to v objeme, ktorý je garantovaný v podstate už dnes. Vo výdajovej 

časti rozpočet pokrýva všetky obligatórne výdavky. Pozitívny dynamický rast je plánovaný 

v oblasti investícií. Návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021 odporúčam schváliť. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán hlavný kontrolór. Prosím pekne, mám tu 

veľkú poznámku, ktorá mi ide oči vyklať a nevšimol som si ju a zabudol som vám ju 

povedať. Chcem vám týmto formálne predstaviť nášho nového prednostu Miestneho úradu 

Bratislava–Ružinov, pána Pavla Balžanku, ktorý sedí po mojej ľavej ruke. A chcel som to 

urobiť na začiatku a vypadlo mi to. Ďakujem ešte raz za prednes správy. A teda otváram 
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rozpravu. Do rozpravy zatiaľ štyria prihlásení. Slovo má pán Peter Herceg, predseda klubu 

Team Vallo pre Ružinov spolu. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Pár slov alebo zhodnotenie rozpočtu z nášho 

pohľadu. Myslím si, že je to tak dôležitá vec. Schvaľujeme rozpočet raz za rok, potom 

prípadne zmeny rozpočtu, ale je to vždy význačný krok pre poslancov, ktorým usmerňujú 

ďalší život mestskej časti na ďalší rok. Tak chcem jednak poďakovať za to, že sme 

dodržali postup a štábnu kultúru a naozaj ten rozpočet bol prerokovaný s poslancami, bol 

prerokovaný v komisiách, každá sa naňho pozrela zo svojho pohľadu. Čiže oceňujem, že 

napriek krátkosti času sme dokázali toto zmanažovať. Oceňujem a zvlášť chcem povedať 

aj pre pracovníkov úradu, že oceňujem navýšenie mzdových prostriedkov a tiež sme sa 

zhodli a teda máme za to, že treba naozaj zaplatiť tých, ktorí pracujú pre Ružinov ako 

zamestnanci. Treba ich zaplatiť naozaj na úrovni, aby boli motivovaní pre Ružinov robiť 

čo najlepšie, najkvalitnejšie a zaplatiť to, čo preň už robia. A takisto aj získať ďalších 

kvalitných ľudí, lebo ten rozpočet je naozaj rozvojový. Naozaj znamená viac práce pre 

zamestnancov a tým pádom tých zamestnancov bude treba viac. Takže verím, že tie 

mzdové prostriedky dokážu motivovať zamestnancov a takisto dokážeme získať kvalitných 

ľudí. Ďalej chcem oceniť navýšenie na opravu ulíc a chodníkov. Jedna poznámka k tomu. 

V textovej časti je predbežný zoznam ulíc a chodníkov, ale dohoda je, že finálny zoznam 

schváli komisia dopravy na svojom ďalšom zasadnutí. Čiže ak máte niečo urgentné, na čo 

už je projektová dokumentácia, ten zásobník existuje, tak poprosím poslancov, aby ešte 

prípadne si to prediskutovali s komisiou dopravy, kde sa prejdú už finálne teda tie ulice a 

chodníky, ktoré by sa mali opravovať a na ktoré je projektová dokumentácia a zaradiť tie, 

na ktoré ešte nie je projektová dokumentácia. Čiže napríklad už po dohode vieme, že 

Kulíškova na tento rok vypadne, ale budúci rok bude ešte s väčšou pompou opravovaná 

podľa projektu, ktorý budeme pripravovať spolu s občanmi participatívnou formou. No a 

posledná poznámka. Teraz tam nemáme budovanie nájomných bytov ešte, ale máme tam 

rôzne projekty. Verím, že sa nám podarí vytypovať lokality alebo miesta, kde budeme 

budovať naozaj nájomné byty v rámci Ružinova, aby sme dokázali do Ružinova dotiahnuť 

alebo udržať kvalitných učiteľov na školách, na materských školách kuchárky do našich 

kuchýň, aby sme sociálnych pracovníkov vedeli ubytovať, keďže toto sú všetko služby, 

ktoré ako mestská časť musíme spĺňať a chceme ich spĺňať čo najlepšie a to aj motiváciou 

tým, že poskytneme nájomné bývanie týmto zamestnancom mestskej časti. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán Herceg. Keďže nie sú žiadne faktické 

poznámky, nasleduje pán inžinier Strapák. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Ako môj kolega povedal, naozaj, 

tento rozpočet je veľmi, veľmi dobrý, teda rozvojový, čo ja veľmi kvitujem, ale ja mám k 

nemu dve pripomienky. Prvá pripomienka je možno takým mojím pocitom, že niektoré 

časti alebo niektoré volebné obvody možno dostali toho viacej, ako dostali niektoré iné. 

Konkrétne, aby som bol konkrétny, poviem, že Trnávka a Nivy naozaj tých kapitálových 

výdavkov alebo investičných výdavkov majú tam pomenej. Ja by som bol rád, aby sme do 

budúcna takýmto situáciám predišli tým, že to nejako prejdeme do budúcna a že, aby sa 

takéto situácie nenastávali, pretože voliči z Trnávky alebo z Nív môžu mať s tým naozaj 

celkom problém. Druhý bod je dosť zásadný. Nikde v rozpočte nie je... nie sú prostriedky 

na rozširovanie kapacít škôl. Ja som toto už komunikoval dlhšie aj s pani Lehotayovou, aj 

na miestnej rade, som to posúval na miestnu radu. Ja to len chcem zopakovať, že dnes 

máme problém so základnými školami, ich kapacitami a nikde v rozpočte nie je naozaj ani 

zmienka o tom, že by sme išli rozširovať nejaké kapacity základných škôl. Je to situácia z 

minulosti, dobre, ale sami si uvedomujeme, že tých ako to, čo sme zažívali pri materských 

školách, tak to sa nám teraz tlačí do základnej školy, respektíve už zopár rokov sa tlačí a 
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naozaj tie základné školy nemajú miesta, takže ja by som bol rád, aby sme si ako všetci 

poslanci osvojili jednu vec, že keď budeme schvaľovať záverečný účet v polke roka, tak tie 

peniaze, ktoré prídu do toho rezervného fondu, aby sme ich sa pokúsili v čo najväčšej 

miere minúť na to, aby sme rozširovali kapacity tých základných škôl a pána starostu by 

som chcel poprosiť, aby naozaj zadal úradu úlohu, nechcem to formalizovať zatiaľ, len v 

dobrej viere alebo by som chcel povedať, že aby zadal úlohu úradu, aby sa zamysleli nad 

tým, ako rozšíriť kapacity základných škôl a teda pripravovať to, keď budeme mať tie 

peniaze v polke roka, aby sme potom sa nezobudili, že áno, máme peniaze a čo teraz s 

nimi? Že aby sme takéto niečo už začali pripravovať. Čiže áno, to je tak asi všetko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Už to riešime, ale zareagujem potom v záverečnom slove. 

Nech sa páči, ďalšia v rozprave pani viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja by som poprosila kolegov o podporu tohto 

návrhu. V prvom rade teda podporujem aj to, čo povedal pán Strapák a takisto oceňujem 

teda, aj by som povedala tú konštruktívny prístup, keďže to máme sprostredkovane od 

nášho predsedu klubu, že naozaj sa na tom pracovalo veľmi otvorene a konsenzuálne. Ale 

máme tam ešte jeden taký bod, ktorý by sme chceli pridať ako doplnenie uznesenia k 

tomuto uzneseniu. Ako bod E. A ten bod sa týka vlastne vytvorenie alebo spresnenie toho, 

ako sa bude nakladať s finančnými prostriedkami, ktoré získa mestská časť z poplatku za 

rozvoj a to doplnené uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov žiada starostu po A dopracovať VZN Mestskej časti Bratislava – Ružinov číslo 

26/2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení štatút účelových peňažných fondov 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov v časti použitie. Dopracovať návrh štatútu fondu. Za B 

v spolupráci s predsedami poslaneckých klubov navrhnúť radu fondu rozvoja ako poradný 

orgán fondu, ktorá bude zložená zo zástupcov poslaneckých  klubov mestského 

zastupiteľstva... Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Ružinov. Tam chceme termín máj 

2019 a po C predložiť toto dopracované VZN-ko na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Termín 17.09. teda na septembrové 2019. Ja ešte 

doplním, že my sme sa o to pokúšali na poslednom zastupiteľstve v predchádzajúcom 

volebnom období prísť k nejakému konsenzu, aby sme teda stransparentnili a zapojili 

všetkých poslancov do toho, ako bude využívané tieto finančné prostriedky, nepodarilo sa 

nám to. Tak ja dúfam, že teraz sa nám to podarí, ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave pani inžinierka 

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať jednak 

pracovníčkam odboru životného prostredia, aj vám pán starosta, že ste prijali ich návrhy. 

Možno niektoré ste aj sám iniciovali, čo sa týka zvýšenia výdavkov a nákladov na 

starostlivosť o dreviny. Nielen na novú výsadbu, ale aj na starostlivosť o dreviny. Vy ste 

spomenuli v úvodnej reči, že konečne v Ružinove sa začne vykonávať takzvaný výchovný 

režim, že prvé tri roky sa bude viac o tie stromy odborník starať. Ale ja by som poprosila, 

aby to bolo aj z tých prostriedkov, lebo dúfam, že na to máme, aby sa vysúťažila alebo 

dohodla, našla ak to budú menšie prostriedky, súťaž, certifikovaná... spoločnosť, ktorá má 

certifikovaného arboristu, aby sa pustil konečne do ošetrovania všetkých stromov v 

Ružinove. Bude to niekoľko rokov trvať, lebo stromy... dostávame sa, žiaľ, už do takého 

obdobia, kedy nám tie pôvodné stromy, ktoré tu boli vysádzané, pomaličky odchádzajú a 

možnože naraz odídu, lebo keď boli naraz vysadené, môže sa stať, že príde rok-dva a tri a 

nebudeme mať tu už pomaličky žiadne stromy, lebo nám odídu aj kvôli zmenenému 

počasiu. Tak ja by som prosila, keby z tých prostriedkov sa dalo aj na certifikovaných 

arboristov. Ono by si to mohlo naša VPS-ka buď ona dohodnúť alebo vybrať, vysúťažiť 
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alebo priamo úrad. Dnes na dozornej rade sme o tom hovorili, takže to by mohla aj VPS-ka 

robiť. Nemôžu to robiť zamestnanci VPS-ky, ale musí to byť certifikovaný arborista. 

Nemôžeme si dovoliť hazardovať s našimi stromami, lebo naozaj ich nemáme tak v takom 

stave, aby sme ich ničili neodborným zásahom do stromov. To znamená napríklad také 

imelá, tie naozaj treba okamžite odstrániť, lebo sa nám rozmnožia úplne po celom 

Ružinove. Akože sa zatiaľ rozmnožujú. Takže ešte raz ďakujem za to, za zvýšené náklady, 

ale prosím na toto nezabudnúť a z toho veľkého balíka dať peniaze aj na tú odbornú 

starostlivosť o všetky stromy. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani poslankyni. Pán poslanec Machata. 

 

Marek Machata, poslanec: Ďakujem pekne, pán starosta, kolegyne, kolegovia, dve poznámky. 

Začali sme dobre, lebo prezentácia k rozpočtu bol naozaj dobre strávený čas, čo asi nebýva 

úplne zvykom, keď kolegovia majú skúsenosti zo samospráv. Čiže to je super. A k tej 

bezbariérovosti poviem, že teší ma, že najväčší percentuálny nárast je práve v tejto oblasti. 

Dúfam, že to poviete aj o rok. A teraz vážne k tomu, že naozaj by som bol rád, aby si túto 

prax osvojili aj iné mestské časti a počúval by som aj z iných mestských častí práve toto, 

že práve najväčší nárast je práve v tejto oblasti. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje s druhým príspevkom v rozprave 

pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja by som trošku nadviazal na kolegyňu Katku Šimončičovú. 

My sme včera ako posledná komisia, komisia územného plánovania a životného prostredia 

prechádzali rozpočet a zhodli sme sa jednohlasne a rád by som teda aj tak verejne ohlásil, 

že v rámci životného prostredia chceme zvyšovať to povedomie a dohodli sme sa, že z 

pohľadu životného prostredia v Ružinove by sme vyhlásili Rok dubov v Ružinove, keďže 

najstarší strom v Ružinove je práve dub v Ružovej doline. A chceme naozaj podporovať 

výsadbu pôvodných druhov a druhov, ktoré teda naozaj doplnia sídliská tak, že budú 

zabraňovať prehrievaniu, prášeniu a budú aj veľkokorunné. Tak asi je to aj dobrý krok k 

osvete cez základné školy a podobne, takže radi by sme možno aj takýmto nejakým 

spôsobom spustili takéto aktivity a komunikáciu ohľadom životného prostredia. Takže 

Rok dubov v Ružinove a verím, že spolu s komunikačným oddelením a s miestnym 

úradom dokážeme aj tieto veci popularizovať a chcem poďakovať všetkým kolegom z 

komisie, že sme sa na tom zhodli a teším sa na tú spoluprácu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, s faktickou poznámkou pani poslankyňa 

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Chcela by som doplniť kolegu Hercega, že bol to naozaj 

veľmi dobrý nápad už teraz si nepamätám, ktorého z tých nových kolegov v našej komisii, 

pána Mačuhu tuším, že vyhlásme tento rok za Rok duba. Ale potom sme si povedali, že 

dubov, lebo ono ich možnože je viacej, ale ten je prednostný a treba tam, teraz sme 

požiadali úrad, aby okolie toho duba nejako skultúrnil a viac sa o to staral, aby tam neboli 

smetiaky alebo čo tam okolo toho je, okolo najstaršieho stromu v Ružinove a potom sme si 

povedali, že to by dme mohli urobiť, že každým rokom si vybrať nejaký strom a vyhlásiť, 

že a toto, tento rok je rokom, čo ja viem, jaseňa alebo niečoho iného, pajaseňa som chcela 

povedať, pardon, ale to nie, lebo to je invázna rastlina. Nevadí. To je jedno. A ešte by som 

chcela povedať, že bolo by dobré do toho zapojiť to Stredisko environmentálnej výchovy, 

ktoré tu máme, ale ktoré takto živorí, ale na toto by to bolo treba využiť. Takže ďakujem 

pekne. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, ďalšia prihlásená v rozprave pani poslankyňa 

Pilková. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa: Dobrý deň, ja by som chcela iba takú krátku poznámku. Chcela by 

som poďakovať teda, že sa myslelo na dôchodcov v rozpočte, že teda bola tam daná určitá 

suma, som veľmi vďačná a teda som si tak zaumienila teda, že pôjdem po tých senior 

kluboch a pobavím sa s tými vedúcimi dôchodcov a nech mi teda povedia, čo by chceli 

tam teda dokúpiť, zmeniť a tak, oni sú veľmi vďační, takže to je jedna vec. Druhá vec je, 

chcela som to ako faktickú k pánovi Strapákovi, ale skôr je to teraz poviem k tomuto. Že v 

podstate sa mi ozývajú ľudia, čo sa týka ZŠ Vrútocká ohľadom navýšenia tých finančných 

prostriedkov na navyšovanie tried. Čítam presne tuto, čo mám príspevok, že deti do školy 

na Trnávke, čo chodia, sa musia učiť v kabinetoch a podobne, lebo nemajú triedy. Triedy 

sa snažia tvoriť v suteréne školy, kde pri silných dažďoch stúpa podzemná voda a nedá sa 

tým pádom naplno už niekoľko mesiacov triedy využívať. Čiže toto je taká vážna vec, že 

či neviem, či po polroku alebo kedy by sme fakt mohli navýšiť nejaké tie prostriedky alebo 

vyčleniť a v podstate myslieť od septembra na to, že aby aj tie ďalšie decká, čo tam prídu, 

aby teda mali kde sedieť a aby sa aj ten suterén povedzme nejako vyriešil. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pýtam sa, či sú ešte nejaké ďalšie poslankyne 

alebo ďalší poslanci, ktorí by sa chceli prihlásiť do rozpravy. Ak nie, dovoľte mi teda v 

záverečnom slove zareagovať kvôli času. Len preto v záverečnom slove na to, čo tu 

zaznelo. Musím povedať, že platí to také pravidlo, že Great Minds Think Alike – Veľké 

mysle rozmýšľajú rovnako – pretože drvivá väčšina tých vecí, ktoré som tu počul v 

rozprave, tak tiež ich už na úrade riešime a sú v rôznych štádiách riešenia. Ďakujem veľmi 

pekne pánu Hercegovi za jeho reakciu k tým mzdovým výdavkom. My naozaj zvyšujeme 

mzdy na úrade a teda rešpektujeme to zvýšenie o desať percent, ktoré bolo schválené 

kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Viete, že často na mnohých inštitúciách a mnohých 

úradoch sa to robí tak, že zvýšia sa tarifné platy o desať percent, ale zároveň sa 

zamestnancom uberie na osobnom ohodnotení, takže to zvýšenie necítia. Od prvého dňa, 

keď som sem prišiel, tak som začal presadzovať, že to zvýšenie musí byť skutočne o desať 

percent v priemere pre každého a práve kvôli tomu, že nikdy som si nemyslel o sebe, že to 

budem hovoriť, ale budeme musieť aj v budúcnosti zvyšovať mzdy na úrade a posilňovať 

ten vzťah medzi výkonom a odmenou, pretože Miestny úrad Ružinov v celej Bratislave 

patrí medzi tie, ktoré je známy tým, že sú tu najhoršie platení zamestnanci. My tu od ľudí 

očakávame výkony, ktoré robia nielen v rámci pracovného času, ale často aj srdcom, 

pretože naozaj im záleží na našej mestskej časti a nemôže byť priemerná mzda na úrade 

výrazne nižšia, než je priemerná mzda v Bratislavskom kraji, pretože tým spôsobom ako 

keby dávame našim zamestnancom najavo, že si ich nevážime a to nie je pravda, my si ich 

naozaj vážime a sme im vďační za to, čo robia, či pracujú na úrade alebo v našich 

podriadených organizáciách, na našich školách, škôlkach a ďalších inštitúciách, ktoré 

máme. Čo sa týka Roka dubov, myslím si, že to ani nemusíme schvaľovať ako uznesenie, 

pretože je to dobrý nápad. Komisie majú poradný charakter pre zastupiteľstvo, ale my sa 

ich naozaj budeme snažiť počúvať. Z hľadiska Kulíškovej ulice so zhotoviteľom tejto 

stavby sme sedeli práve minulý týždeň a rozprávali sme sa o tom, či dokážu teda zmeniť 

projektovú dokumentáciu a navrhnúť nejaké riešenie na Kulíškovu bez toho, aby sa tam 

museli vyrúbať stromy. Zatiaľ začínam byť mierny pesimista, pretože tvrdia, že sa... že 

nenájdeme nikoho, kto sa pustí do rekonštrukcie, kde by bolo riziko, že o nejaké dva roky, 

keď korene stromov znova porušia ten chodník, tak ich budeme reklamovať a budeme 

chcieť opravu toho povrchu. Čiže je možné, že to tam dopadne aj tak, že si budeme 

jednoducho musieť vybrať, že či chceme opraviť chodník na Kulíškovej alebo necháme tú 

ulicu tak a pôjdeme alebo chceme zachrániť stromy. K pánu Strapákovi. Myslím si, že 

Trnávka má celkom dosť investícií aj medzi tými cestami, ktoré sa idú opravovať. A čo je 
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hlavne dôležité, budeme sa snažiť naozaj spojazdniť chátrajúci dom kultúry na Trnávke, čo 

si myslím, že je veľmi, veľmi dôležitá vec pre obyvateľov Trnávky, urobiť z neho naozaj 

také komunitné stredisko, pretože hlavne rodičia na Trnávke majú často problém, čo s 

deťmi a dôchodcovia, ktorí sú v klube dôchodcov na Trnávke majú problém so svojimi 

priestormi a takým tým mojím plánom je dokonca aspoň na jeden-dva dni do týždňa urobiť 

aj také výjazdové pracovisko miestneho úradu, aby ľudia z Trnávky, ktorým sa veľmi zle 

cestuje do Prievozu, nemuseli kvôli každému papieru chodiť k nám na miestny úrad, ale 

aby mohli veci na matrike a podobne vybaviť priamo na Trnávke. Neviem, či sa to podarí 

tento rok, ale určite v rozpočte, ktorý schvaľujete, sú prostriedky práve na preverenie, že 

koľko by stála, aký typ rekonštrukcie a to je veľmi dôležité. Doplňovanie kapacít škôl 

naozaj intenzívne riešime. Práve dnes doobeda na porade vedenia bola zadaná úloha, aby 

zodpovední zamestnanci vytypovali všetky budovy škôl a škôlok, kde vieme urobiť 

dostavby, prístavby a nadstavby, aby sme vedeli rozšíriť ich kapacity, čo je asi 

najjednoduchší spôsob. V prípade škôlok teda rokujeme aj o ďalších, ale to sa asi dostane 

na jedno z ďalších zastupiteľstiev, aj o možnostiach teda rozširovania hlavne z 

developerského poplatku. K pani Štasselovej. Vítam tento návrh. Viete, že som sa aj 

zaviazal, že v máji prinesiem návrh vytvorenia peňažného fondu na obnovu chodníkov a v 

podstate využívanie rezervného fondu. Ono to nie je tak, že potrebujeme nejakú komisiu. 

Ak si to ako poslanci želáte, myslím si, že s tým nebude problém, pretože prostriedky 

rezervného fondu sa čerpajú v rámci rozpočtu a dúfam, že teda pri príprave tohto rozpočtu 

sme preukázali, že chceme s vami otvorene komunikovať a myslím, že na čo som zvlášť 

hrdý, všetky priority poslancov, o ktorých som počul, boli naozaj do tohto rozpočtu 

zapracované a je len nedostatok času, prečo nečítam jednotlivých poslancov a to, čo do 

tohto rozpočtu presadili, ale určite na tom budeme  veľmi spolupracovať a veľmi sa teším 

tej spolupráci, ktorú máme. Využitie prostriedkov z rezervného fondu je dané zákonom a 

môže sa použiť na šesť, myslím, konkrétnych oblastí. K pani Šimončičovej. Ďakujem 

veľmi pekne, vážim si milé slová. Tento rok v rozpočte napríklad schvaľujete aj 

prostriedky na spracovanie pasportu zelene konečne v Ružinove. Tento rok by sme si 

chceli za našu ambíciu dať spracovať ten základný pasport, to znamená, vedieť kde akú 

zeleň s akým stupňom náročnosti, starostlivosti máme a v ďalších rokoch sa potom 

venovať tomu, aby ten pasport bol konkrétny, aby sme naozaj o každom jednom strome 

vedeli povedať nielen, že je tam, kde je, ale aj v akom je stave a aký plán starostlivosti do 

budúcnosti potrebuje. Čiže ísť do tej kvalitatívnej stránky, čo je samozrejme oveľa 

náročnejšie. To viete veľmi dobre. A úplne sa zhodujeme v tom, ja to tak volám, že hlavný 

záhradník, ale chceli by sme vytvoriť aj funkciu hlavného arboristu, zjednodušene to 

nazývame hlavného záhradníka mestskej časti, ktorý by mal práve na starosti teda 

kvalitatívnu stránku úrovne starostlivosti o zeleň a opäť aj vám, pani poslankyňa, chcem 

veľmi pekne poďakovať za spoluprácu, ktorú zatiaľ máme s našimi odborníkmi v oblasti 

práve, kde riešime starostlivosť o stromy. Je to naozaj presne tak, ako by to malo byť, že 

jednotliví poslanci vo sfére svojej odbornosti pomáhajú aj samotnému miestnemu úradu pri 

jednotlivých činnostiach. Okrem iného veľmi intenzívne aj s vaším pánom kolegom 

Gečevským zase rokujeme o prehĺbení spolupráce medzi hasičským zborom, 

dobrovoľnými hasičmi, ktorých máme v Ružinove a miestnym úradom. Práve, keď ste 

spomenuli tie imelá v korunách stromov, tak to je jedna z takých vecí, kde môžeme veľmi 

dobre spolupracovať. Hasiči majú výbavu a vedia pomáhať pri odstraňovaní takýchto vecí 

a nehovoríme o tom, že aby nejakým spôsobom spilovali stromy, pretože vieme, že tam je 

potrebná odborná starostlivosť, ale na riešenie nejakých havárií a podobne je až 

neuveriteľné, že nevyužívame ich schopnosti a kapacity, ktoré tu v Ružinove máme a 

určite chceme teda prehĺbiť tú spoluprácu, ktorá je medzi naším úradom a hasičmi.  A tým 

som vyčerpal všetky voje poznámky. Je možné na záverečné slovo reagovať faktickými? 

Nie. Ok, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Možno na záver by som ešte chcel povedať. Ja som 

sa hrozne bál, keďže viete, že som ekonóm, že na tých siahodlhých prezentáciách rozpočtu 
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a diskusiách, že vás unudím. Som rád, že to tak nebolo, pretože do prípravy tohto rozpočtu 

som naozaj sa snažil vložiť nielen hlavu, ale aj svoje srdce a tiež som hrdý na to, čo sa nám 

spoločnými silami, nám všetkým poslancom a starostovi podarilo pripraviť a preto aj 

oficiálne vás prosím o to, aby ste v hlasovaní tento rozpočet podporili svojím hlasom na 

tento rok. Viete dobe, že teda po schválení záverečného účtu v polovici roka budeme 

pripravovať zmenu rozpočtu, kde budeme mať dostatočne veľký priestor aj, aby sme sa 

venovali zimnej údržbe, pretože v tomto rozpočte sme mali prostriedky len na posilnenie 

kosenia a letnej údržby a aj ďalším veciam. Neviem úplne sľúbiť, že už tento rok 

dokážeme vyčleniť peniaze na dostavbu nejakej škôlky. Nie preto, že by tam možno aj 

neboli. Viete, že Ružinov má aj veľmi nízku mieru zadlženosti, čiže vieme použiť aj 

úverové zdroje. Ale nie som si istý, či do mája dokážeme už pripraviť projekt nejakej 

dostavby, prístavby alebo nadstavby do takej miery, aby sme ho vedeli do konca roka aj 

zrealizovať, pretože to sa bude schvaľovať prostriedky do konca tohto roka pri zmene 

rozpočtu. Ale dostaneme sa k tomu určite v máji. Takže ďakujem vám veľmi pekne aj za 

veľmi kultivovanú diskusiu, za mnoho milých slov a v prvom rade za spoluprácu, pretože 

tento rozpočet je výsledkom našej spoločnej práce. Ďakujem veľmi pekne a slovo má 

návrhová komisia. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Ja najprv prečítam uznesenie, 

ktoré predložili poslanci na čele s pani Štasselovou na doplnenie uznesenia k rozpočtu. 

Takže Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Ružinov žiada starostu za A 

dopracovať VZN Mestskej časti Ružinov číslo 26/2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa 

mení štatút účelových peňažných fondov v Mestskej časti Bratislava – Ružinov v časti 

použitie, Návrh štatútu fondu. Za B v spolupráci s predsedami poslaneckých klubov 

navrhnúť radu fondu rozvoja ako poradný orgán fondu, ktorá bude zložená zo zástupcov 

poslaneckých  klubov mestského zastupiteľstva Mestskej časti Ružinov. Termín máj 2019 

a za C predložiť VZN na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov. Termín 17. septembra roku 2019. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte nejaké technické pripomienky k 

tomuto uzneseniu? 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Pán starosta, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, tak dajme prosím hlasovať. Hlasujme prosím o návrhu 

doplňujúceho... pozmeňujúceho návrhu k uzneseniu k rozpočtu miestnej časti. Nech sa 

páči. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že doplňujúci návrh bol schválený počtom 

hlasov 24 za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

hlasovanie č. 8 

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

       – návrh na doplnenie uznesenia bol schválený 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Teraz dávam hlasovať o návrhu 

uznesenia k bodu číslo 2 – Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, rozpočet 

na roky 2019 až 2021, pán starosta, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Tiež som sa na minulom zastupiteľstve 

naučil, že sa musím ešte spýtať, či sú nejaké technické pripomienky alebo návrhy k zmene tohto 

uznesenia. Pani Šimončičová? 
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Katarína Šimončičová, poslankyňa: Dovoľte mi aspoň teraz povedať, že sme sa zabudli 

poďakovať pani Lehotayovej za to, že pripravila takýto dobrý rozpočet. Ostali sme všetci 

spokojní, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Už som to raz povedal a tiež to zopakujem 

ešte raz. Ďakujeme pani Lehotayovej za intenzívnu spoluprácu. A keďže teda nebol žiaden 

technický pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia, tak hlasujte prosím o schválení rozpočtu 

miestnej časti Bratislava–Ružinov na roky 2019 až 2021. 

 

Hlasovanie: Ďakujem vám naozaj veľmi pekne za podporu v mene celej mestskej časti a našich 

zamestnancov. Konštatujem, že rozpočet na tento rok sme schválili jednohlasne počtom 

hlasov dvadsaťštyri za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

hlasovanie č. 9 

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

       – uznesenie č. 15/II/2019 

 

 

Bod č. 2A 

Návrh na grantový program - Výzvu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2019 
 

Martin Chren, starosta MČ: Doplneným bodom programu číslo 2A je Návrh na grantový 

program, výzvu Mestskej časti Bratislava–Ružinov na rok 2019. Materiál predkladá pani 

poslankyňa Ďurajková, ktorá je predsedníčkou grantovej komisie. Spracovala ho na 

svojom zasadnutí grantová komisia a chceme ho schváliť, aj keď ste ho dostali teda 

pomerne neskoro, ešte teraz, aby sme mohli vypísať grantovú výzvu, aby sme vedeli 

podporiť do konca marca projekty, ktoré potom sa do konca roka budú môcť realizovať a 

čerpať finančné prostriedky z nášho grantového programu. Viete, že na granty máme v 

rozpočte, ktorý ste pred chvíľkou schválili, určenú sumu zhruba dvestodvadsaťtisíc eur a 

chcem sa spýtať, kto z grantovej komisie uvedie materiál namiesto pani Ďurajkovej. Pani 

viceprimátorka Štasselová, podpredsedníčka grantovej komisie, nech sa páči, máte slovo 

predkladateľa, čiže nie je časovo obmedzené. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Mám zapnuté? Ďakujem. Ďakujem pekne. Milí kolegovia, my sme 

sa teda zhodli to, čo vám predkladáme, dostali ste to mailom. Ja sa pokúsim prečítať tie 

najhlavnejšie časti, lebo je tam, sú tam aj príklady projektov, ale potom teda budeme 

schvaľovať celý ten návrh. Čiže návrh... za tento návrh hlasovala, myslím, že celá grantová 

komisia. Takže náš návrh znie. Návrh uznesenia pre Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov po prerokovaní schválil po A... pardon... po prerokovaní schvaľuje 

po A grantový program v oblastiach kultúrno-spoločenskej aktivity, vzdelávanie, 

telovýchova, šport a mládež, sociálna oblasť, ochrana a tvorba životného prostredia, rozvoj 

komunitného života. My sme sa dohodli, že budeme mať aj priority, čiže text ďalej znie. 

Špecifické priority, sociálna oblasť, kde hlavná téma bude podpora a skvalitnenie služieb 

pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za prvé žiak so zdravotným 

znevýhodnením, za druhé žiak so sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiak s 

nadaním. Sú tam uvedené potom jednotlivé typy a príklady projektov. Druhú oblasť  

rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít a vzdelávanie, tam sme zadefinovali hlavnú tému 

Podpora voľnočasových a mimoškolských aktivít a činnosti detí a mládeže. Opäť sú tam 

uvedené viaceré typy projektov. Uzávierka. Text, ktorý bude zverejnený, bude obsahovať 

tento text. Uzávierka predkladania žiadostí o pridelenie grantu je do 29.03.2019. 

Maximálna výška poskytovaného grantu je päťtisíc euro, minimálna výška poskytovaného 

grantu je päťsto euro. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 15.11.2019. 

Kritériá výberu oprávnených žiadateľov o grant sa budú zohľadňovať podľa §9 odsek 3 
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písmena D platného VZN. Formálne kritériá kompletné vypísanie tlačiva, žiadosť o grant, 

vrátane rozpočtu rozčleneného na položky, splnenie ďalších podmienok v zmysle §6 a §7 

platného VZN. Doručenie predpísanej a podpísanej žiadosti v požadovanom termíne v 

tlačenej podobe s originálmi povinných príloh a doručenie žiadosti v elektronickej forme e-

mailom na granty@ruzinov.sk. Obsahové kritériá. Súlad projektu s prioritami programov 

výzvy, jasne formulované kvantitatívne, kvalitatívne ciele, explicitne vymenované 

plánované aktivity, verejnoprospešný charakter projektu, jasný časový harmonogram 

realizačných fáz a aktivít, rozpočet plánovaný efektívne. Pri hodnotení bude považované 

za výhodu schopnosť zabezpečiť spolufinancovanie projektu a jasne definovaný spôsob a 

plánovanie nástrojov komunikácie. Za B Miestne zastupiteľstvo žiada starostu Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov inžiniera Martina Chrena za A vyhlásiť grantovú výzvu 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2019 a zverejniť grantovú výzvu v Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov pre rok 2019 spôsobom v mestskej časti obvyklým. Termín 

ihneď po podpise uznesenia. Dôvodovú správu som už povedala, že sme sa vlastne o tom 

rozprávali a tá nutnosť to vyhlásiť teraz je kvôli tomu, že vlastne ten čas, keďže sme boli v 

rozpočtovom provizóriu, sa skrátil a potrebujeme naozaj začať komunikovať o tom, že je 

možné si podávať žiadosti o grant. Ďakujem pekne za podporu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a chcem ešte raz poďakovať aj celej grantovej 

komisii, že dokázala tak urýchlene zasadnúť a pripraviť takýto dôležitý materiál a z 

kancelárie starostu si zoberú na starosti, ak ho schválite, jeho čo najskoršie zverejnenie a 

dúfam, že to nebude brané ako zasahovanie do novinárskej nezávislosti, ale máme tu aj 

pána riaditeľa Ružinovskej televízie, tak ho týmto tiež prosím, aby potom zabezpečil aj cez 

Echo aj cez televíziu čo najlepšiu informovanosť, aby sa čo najviac ľudí mohlo prihlásiť a 

občianskych združení so svojimi projektami, ktoré môžeme podporiť. Otváram teda 

rozpravu k tomuto bodu. Nasleduje pani doktorka Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Možno by som len pár slov 

ako tvorca tejto grantovej výzvy a ako dlhodobá členka grantovej komisie chcela 

poďakovať všetkým členom grantovej komisie vzhľadom k tomu, že jednoznačne 

podporili aj všeobecné priority tejto grantovej výzvy. Všeobecné priority tejto grantovej 

výzvy sú, myslím si, že veľmi dôležité, lebo sa týkajú tej najzraniteľnejšej skupiny a to sú 

deti. Minulý rok sme mali grantovú výzvu, ktorá bola... ktorá bola teda orientovaná na 

seniorov a tento rok sme sa rozhodli, že to bude deti a mládež. Sú to také dve skupiny. Sú 

to voľnočasové aktivity pre deti a mládež a v tom procese inklúzie sú skutočne dôležitá tá 

skupina detí s tými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tak som veľmi rada, 

že sme všetci členovia grantovej komisie sa zhodli na týchto všeobecných... na tejto 

všeobecnej priorite. Dúfam, že deti a mládež bude prioritou celého nášho obdobia 

volebného a dúfam, že v každom jednom rozpočte, ktorý bude, budú sa len prostriedky 

navyšovať, pretože si myslím, že naše deti v Ružinove pri tak veľmi vysokom rozpočte si 

skutočne zaslúžia školy a prostredie európskeho charakteru a dúfam, že v tomto budeme 

všetci na jednej lodi. Tento grantový program je skutočne jedinečným nástrojom na 

zapojenie všetkých Ružinovčanov do rozvoja obce a preto všetkých veľmi aktívnych 

Ružinovčanov, komunitné centrá, občianske združenie, ktoré podporujú vzdelávanie, ktoré 

podporujú deti, ktoré podporujú mládež, záujmové vzdelávanie, voľnočasové aktivity, aby 

sa do tohto grantového programu zapojili. Skutočne by sme chceli posudzovať tie 

najkvalitnejšie projekty. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani poslankyni Barancovej. Ak nie sú ďalšie 

prihlásenia sa do rozpravy, tak vyhlasujem túto rozpravu za ukončenú. A možno by som 

navrhol návrhovej komisii, že si môžeme povedať taký úzus, že ak máme všetci tieto 

materiály pred sebou a uznesenie takéhoto rozsahu bolo prečítané, tak ho nemusíme čítať 
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znova, ale povedať, že len tak ako bolo predložené. Nech sa páči. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo a to som presne chcel aj povedať 

tak. Takže k Bodu 2A Návrh na grantový program na výzvu Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov na rok 2019 tak ako nám bolo predložené. Poprosím pána starostu, nech dá 

hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Ak nie sú žiadne technické pripomienky k návrhu 

uznesenia, tak prosím hlasujme o schválení uznesenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že sme schválili grantový program Mestskej časti 

Bratislava–Ružinov na tento rok počtom hlasov dvadsaťštyri za, nikto nebol proti a nikto 

sa nezdržal. 

hlasovanie č. 10 

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

        – uznesenie č. 16/II/2019 
 

Bod č. 2B 

Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnom orgáne spoločnosti TVR a RE s.r.o. 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je schválenie personálnych zmien v 

štatutárnom orgáne spoločnosti Televízia Ružinov a Ružinovské Echo. Dovoľte mi uviesť 

ho spolu aj so zmenami v štatutárnom orgáne spoločnosti Cultus, čo je bod 2C. Ide o 

materiál, ktorý bol zaradený na základe dohody predsedov poslaneckých klubov a mám 

teda za to, že aj poslaneckých klubov ako takých. Dôvodom na jeho zaradenie bolo... 

dôvodom na zaradenie týchto materiálov bolo v prvom rade to, že predstavenstvo akciovej 

spoločnosti Cultus jedenásteho marca končí funkčné obdobie, na ktoré bolo zvolené a 

keďže ďalšie Miestne zastupiteľstvo budeme mať až tridsiateho apríla, nastalo by v 

spoločnosti Cultus na niekoľko týždňov v podstate bezvládie bez toho, aby tam bolo 

vymenovanú funkčné predstavenstvo. Preto sme sa dohodli, že na tomto zastupiteľstve 

schválime zatiaľ dočasne nové predstavenstvo, ktoré povedie spoločnosť do konca apríla. 

Návrh na zloženie predstavenstva, sú tam zastúpené poslanecké kluby každý jedným 

človekom, pričom za dva poslanecké kluby sú tam nominovaní vicestarostovia, ako aby 

bolo teda naozaj zrejmé, že sú tam na to dočasné obdobie, pretože dlhodobo by nezvládli 

popri svojich pracovných povinnostiach riadiť túto spoločnosť. Zároveň hlavne poslanecký 

klub Tím Vallo, chcem aj za to poďakovať, indikoval, že chcú robiť výberové konania na 

obsadenie týchto pozícií a ktoré teda podľa výsledku rokovaní patria ich klubu, čo si tiež 

veľmi vážim a cením ako prístup k spravovaniu miestnych podnikov. V rámci politických 

rokovaní bola otvorená aj požiadavka výmeny konateľov spoločnosti Televízia Ružinov a 

Ružinovské Echo, pričom sú tam navrhnutí traja konatelia tak, aby vždy konali dvaja z 

troch, aby teda existovala vzájomná kontrola. Teraz sme teda v bode, kde rokujeme o 

zmene štatutárneho orgánu spoločnosti Televízia Ružinov a Ružinovské Echo a ja by som 

chcel poďakovať doterajším dvom konateľom, ktorí vykonávali funkcie v tejto spoločnosti 

a otváram rozpravu k tomuto bodu. Už som ju chcel uzavrieť, nech sa páči, pán Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len možno tento bod trošku prepojiť 

so správou kontrolóra, ktorú budeme mať prednesenú, pretože v TVR a RE spoločnosť s 

ručením obmedzeným sa našli pochybenia a niektoré z nich boli opakované po predošlej 

kontrole, nedošlo k náprave, čiže myslíme si, že nielen kvôli tomu teda, že predošlí 

konatelia už nie sú poslancami a nie sú teda činní v ružinovskej komunálnej politike, ale aj 

ako možno nápravu toho a veríme teda, že nové vedenie si dobre prečíta zistenia z kontroly 

kontrolóra a niekedy sú to formálne chyby, niekedy sú to aj vecné chyby a chyby v 
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účtovníctve, vedenie zmlúv, vydokladovanie činnosti na základe zmlúv a podobne. Takže 

aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli konať teraz a vymeniť to vedenie, aby 

naozaj naše spoločnosti fungovali čisto transparentne, aby tam bolo všetko v poriadku. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za príspevok. Ak nie sú ďalšie prihlásenia do 

rozpravy, tak uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán starosta. Takže ideme 

hlasovať o bode z program 2B. Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnom 

orgáne spoločnosti TVR a RE, s.r.o. So sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, 

identifikačné číslo 35728213 a schválenie zmien  jej zakladateľskej listiny tak, ako sme to 

dostali predložené. Takže pán starosta, poprosím vás, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem vám veľmi pekne. Ak nie sú žiadne technické pripomienky 

k návrhu uznesenia, tak prosím hlasujte o schválení tohto uznesenia ako ho predniesla 

návrhová komisia. 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že uznesenie sme schválili počtom hlasov 

dvadsaťštyri za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 

hlasovanie č. 11 

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

        – uznesenie č. 17/II/2019 

 

 

Bod č. 2C 

Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnom orgáne spoločnosti Cultus Ružinov, 

a.s. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je teda obdobné rozhodnutie – Návrh na 

schválenie personálnych zmien v štatutárnom orgáne spoločnosti Cultus Ružinov. Ako 

som už uviedol, ide zatiaľ o dočasné obsadenie. Vidím, že dvaja z troch členov 

predstavenstva sú medzi nami prítomní, tak by som im chcel poďakovať, doterajšieho, tak 

by som chcel poďakovať za prácu a činnosť, ktorú v predstavenstve spoločnosti Cultus 

štyri roky vykonávali a otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán magister Ferák. 

 

Martin Ferák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem len opýtať, možno technická záležitosť, 

lebo ako tu mám ten návrh uznesenia. Myslím, že sme ho nedostali skôr ako v tejto 

písomnej podobe. Možno mi to uniká, len si to tu tak čítam narýchlo. Hovoríme o 

dočasnom opatrení. Je to niekde konštatované v tom návrhu uznesenia, že vymenúva 

nasledovných členov na dobu určitú do? Alebo je to len proste na nejakej akože bianko, že 

sú na dočasnú, kým ich nejak neodvoláme? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, dovolím si hneď zareagovať. Nie je to tam 

napísané, ale predpokladám, že vychádza to z dohody klubov a predpokladám, že slovo 

starostu, ktoré na záznam povedalo v rozprave, vám bude stačiť. Môžeme to tam napísať, 

nemám s tým problém. Mám len jednu jedinú obavu, že ak sa náhodou stane, že sa 

poslanecké kluby nedohodnú do toho aprílového zastupiteľstva, v tom prípade by sme 

porušili vlastné uznesenie. Čiže nemusíme to tam písať a myslím, že dva z troch klubov 

tam majú vicestarostov nominovaných práve preto, aby bola ako keby taká poistka, pretože 

vicestarostovia nemôžu dlhodobo plne vykonávať takúto činnosť v predstavenstve. Čiže 

dočasne tam budú, nechcem povedať, že budú kúriť a svietiť, ale budú to strážiť a následne 

dôjde k predpokladám, medzičasom k politickej dohode na trvalom permamentnom 
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obsadení tejto pozície. Ďakujem veľmi pekne. Ak teda nie sú ďalšie prihlásenia sa do 

rozpravy, poprosím návrhovú komisiu. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán starosta. Takže budeme 

hlasovať o bode programu 2C – Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnom 

orgáne spoločnosti Cultus Ružinov, akciová spoločnosť so sídlom Ružinovská 28, 820 09 

Bratislava, identifikačné číslo 33874686 tak ako nám bolo predložené, takže pán starosta, 

dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú technické pripomienky k zneniu 

uznesenia, tak dámy a páni, prosím hlasujte o schválení uznesenia, ako ho predniesla 

návrhová komisia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že aj toto uznesenie sme prijali jednohlasne 

počtom hlasov dvadsaťštyri za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti.  

hlasovanie č. 12 

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

        – uznesenie č. 18/II/2019 
 

 

Bod č. 2D 

Návrh na doplnenie zverejneného rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov na prvý polrok 2019 a zahrnutie rámcového 

plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Posledným doplneným bodom do dnešného programu je bod 2D – 

Návrh na doplnenie zverejneného rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho 

kontrolóra. Predkladateľom je pán poslanec Kamil Bodnár a poprosím ho preto o 

prednesenie úvodného slova. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, je ma dobre počuť, lebo ja mám taký zvláštny 

hlas, takže... Dobre. Čo sa týka tohto bodu, byty sú tam preto, lebo pred chvíľou, ako ste sa 

mali možnosť dozvedieť, bol pridelený byt jednej známej osobe, tak snažíme sa pána 

kontrolóra požiadať o audit nájomných bytov a všetkých bytov v správe mestskej časti, či 

ľudia, ktorí mali pridelené byty, mali ich pridelené na základe splnených podmienok. To je 

k tej prvej časti. A k druhej časti. Prečo tam je kontrola Ružinovského podniku 

verejnoprospešných služieb. Ja som si tam totiž všimol za posledné roky, ako sa verejne 

obstaráva, teda súťaží v tomto podniku. Snažím sa to, budem sa snažiť to vysvetliť tak 

povrchnejšie, aj keď ten problém je komplexnejší. Totižto zákon o verejnom obstarávaní 

určuje typy súťaží aj podľa toho, čo sa nakupuje a za akú sumu sa nakupuje. A pri 

ružinovskom podniku som si všimol, že tam sú sumy zmlúv na také akože 69.990, 19.900 

19.999. A práve to vám vysvetlím, čo sa tam dialo. Totižto, keď máte sumu nákupu tovaru 

na prieskum trhu do dvadsaťtisíc a nakúpite za 19.999, stačí vám prieskum trhu. Prieskum 

trhu funguje tak, že si oslovíte vy ako obstarávateľ hocijaké tri firmy a dáte zmluvu tej 

firme, ktorá má najvýhodnejšie podmienky. Lenže ak by sa nakupovalo nad dvadsaťtisíc, 

tak súťaž je otvorená a prihlásiť sa môžu akékoľvek firmy. Čiže aj je zvláštne, že prečo 

ružinovský podnik to robil takto. Neviem, či to je nekompetentnosť alebo úmysel. Bodaj 

by to bola nekompetentnosť. Na to by sme si mohli najať nejakého obstarávača lepšieho. 

Ale tých zmlúv je tam kvantum presne takto nastavených. Poviem vám taký zaujímavý 

príklad. Keď bola suma nákupu v roku 2015 na prieskum trhu do dvadsaťtisíc, zmluva 

nákupu s tou istou firmou bola za 19.900 eur bez DPH. V roku 2016 bol limit tiež 

dvadsaťtisíc a zase zmluva s tou istou firmou, zase ten istý nákup za 19.900 a v roku 2017 
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sa stala taká vec, že limit na prieskum trhu sa zvýšil na päťdesiattisíc, bola podpísaná 

zmluva s tou istou firmou na ten istý nákup a za koľko? Už za 49.900 eur, čo je 

prinajmenšom zvláštne. Takto vlastne hospodáril ružinovský podnik a poviem to takto na 

Harabina, došlo tam k reštrukturalizácii práve asi aj kvôli takémuto hospodáreniu podniku. 

Čiže sa vôbec nečudujem, že podnik bol finančne na tom zle, keď sa takto hospodárilo. 

Ešte mám tu jednu poznámku, áno. Som sa zhrozil, keď som si pozrel plán verejného 

obstarávania ružinovského podniku na rok 2019. Ja si ho otvorím a teraz vám prečítam 

sumy. Teraz je ináč ten limit na prieskum trhu, čiže najnižšia forma transparentnej súťaže 

sedemdesiattisíc. V pláne verejného obstarávania je nákup stromov a kríkov pre výsadbu, 

prieskum trhu do sedemdesiattisíc. Technická posypová soľ, prieskum trhu do 

sedemdesiattisíc. Stavebný materiál do sedemdesiattisíc, likvidácia odpadu do 

sedemdesiattisíc, správa servis, údržba, oprava záhradnej techniky a dodávka 

sedemdesiattisíc, stavebné práce sedemdesiattisíc. Akože si robia srandu alebo čo? Takže 

poprosím pána kontrolóra, aby sa na tie obstarávania dôkladne pozrel a navrhol im 

hospodárenejšie hospodáriť s tými peniazmi, ktoré majú vlastne od nás. Teda od vás 

občanov všetkých. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ok. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, pán Herceg ďalší v rozprave. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja doplním. Naozaj, keď máme tie spoločnosti, kontrolujme 

ich, keď máme kontrolóra, má slúžiť pre poslancov, takže verím, že ho efektívne 

využijeme a na prvý polrok teda ho ideme zamestnať aj tými sociálnymi bytmi. Ja 

doplním, že naozaj zistili sme, že špeciálny prokurátor pán doktor Dušan Kováčik mal 

pridelený nájomný byt v Ružinove už od roku 2006 ešte za starostu Kuboviča po 

prehratých voľbách ešte mu dal nájomnú zmluvu, ktorá bola každý rok predlžovaná. Takže 

prešlo to všetkými politickými garnitúrami v Ružinove bez nejakého povšimnutia. Ale 

myslím si, že naozaj to nie je dôvod nejaká funkcia, obzvlášť, keď vieme v tej funkcii aj 

vediac aké teda kauzy sa v posledných dňoch vytiahli, že niekto nosí v hotovosti 204.000 

eur na účet pre byt pre svojho syna a potrebuje od Ružinova nájomný  byt v Prievoze. Som 

si istý, že my potrebujeme tieto byty naozaj pre iných ľudí, práve pre tých, ktorí pre 

Ružinov toho robia veľa. Či už sú to učitelia, mladí učitelia, ktorí si nemôžu dovoliť z 

nástupného platu učiteľa dovoliť zatiahnuť aj nájom povedzme za luxusný jednoizbový 

štyridsaťpäť metrov štvorcových veľký byt a radšej ho dajme učiteľom, radšej ho dajme 

kuchárkam, ktoré nevieme zohnať a podobne. Čiže práve preto chceme a hovoril som o 

tom aj s pánom starostom teraz, pozrieť sa na to, spraviť audit, ako tie byty boli 

prideľované, kto ich má, je to v kompetencii pána starostu, ktorý ale už nám hovoril, že 

teda bytovú komisiu bude spolu s poslancami riešiť a to prideľovanie by malo byť 

rozumné, transparentné a naozaj chceme aj posilniť to nájomné bývanie v Ružinove a pre 

tých, ktorí tomu Ružinovu pomôžu. Čiže to je ten dôvod, aby sme mali čistý stôl, vedeli, z 

akého stavu začíname a prideľovali transparentne. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, nasleduje pán vicestarosta Patoprstý. 

 

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

toto uznesenie. Samozrejme, či byty, či kontroly v ružinovských rôznych podnikoch sú 

oprávnené a musia byť, pán kontrolór v minulosti aj pravidelne tieto kontroly podnikal, 

čiže ja sa s tým stotožňujem. A samozrejme, budem aj ako vicestarosta nápomocný, pokiaľ 

bude nejaká žiadosť. A poprosil by som predkladateľa materiálu, keby si osvojil iba malý 

dôvetok, jednu vetičku k tomu druhému bodu, čo sa týka Ružinovského podniku 

verejnoprospešných služieb. Presne uznesenie ostane tak, ako ostáva a iba by som 

pokračoval za obdobie od roku 2010. Čiže doplnenie kontrolnej činnosti v Ružinovskom 

podniku verejnoprospešných služieb, a.s. za obdobie od roku 2010, pretože presne vtedy 
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začalo to obdobie, z ktorého musela spoločnosť padnúť do reštrukturalizácie, ostala tam 

sekera dva celá šesť milióna eur a to bol hlavne ten hlavný problém. Čiže keď kontrolu, tak 

naozaj hĺbkovú za posledných osem rokov bývalého vedenia, aby sme mali naozaj 

komplexné a dôkladné informácie o tom, čo sa tam dialo, ďakujem. 

 

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

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja by som chcela len na vysvetlenie k tomu aj 

dnešnému teda, dnešnej informácii o obecnom byte, ktorý využíva špeciálny prokurátor, že 

to prideľovanie bytov naozaj nie je sranda. Akože vytrápia sa s tým všetky komisie, či na 

meste, či v Ružinove. Aj keď sa nastavia neviem aké dobré kritériá, na konci dňa alebo na 

konci toho poradovníka nakoniec rozhodujú aj tak tí členovia komisie a je tam ten ľudský 

faktor. Je pravda, že to, čo sme našli, je vlastne pozostatok obdobia, keď aj na hlavnom 

meste primátor disponoval nejakými bytmi, ktoré potom sám rozdeľoval bez nejakých 

pravidiel. Čiže ja sa teším, že vlastne na všetkých úrovniach, či už je to hlavné mesto alebo 

Ružinov, sa posúvame do transparentného nakladania s majetkom mesta alebo mestskej 

časti a rozdeľovania bytov vlastne pre tých, ktorí ich najviac potrebujú. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Možno len zdôrazním, že aktuálne Ružinov 

má platné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré ustanovuje, že bytová komisia sa skladá z 

členov sociálnej komisie a vicestarostov. Zhodou okolností ja som práve minulý týždeň 

podpísal menovacie dekréty pre bytovú komisiu, čiže aj pani viceprimátorka je jedným z 

ich členov. Dúfam, že už sa k vám aj dostal. Ďakujem veľmi pekne. O slovo požiadal pán 

hlavný kontrolór. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem za slovo. Najprv jednu formálnu vec k 

uzneseniu v bode A, doplnenie rámcového plánu kontrolnej činnosti. Zrejme nemôžeme 

doplniť plán činností, ktorý sme ešte neschvaľovali. Na druhý polrok sme ešte 

neschvaľovali. Takže navrhujem preformulovanie toho bodu, tej druhej odrážky namiesto 

doplnenie, tak zahrnutie do plánu na druhý polrok aj kontroly, ktoré sú tam menované, 

dobre? Čo sa týka tých kontrol a toho roku 2010. Na stránke miestneho úradu sme doplnili 

kontroly podľa požiadavky pána poslanca Hercega kontroly za minulé obdobie a tam 

môžete nájsť minimálne dve kontroly, ktoré sa týkali podniku verejnoprospešných služieb. 

Podotýkam, že vzápätí po prednesení tých správ boli odvolané predstavenstvá tých 

spoločností. Napriek tomu, že tie správy boli dajme tomu veľmi, veľmi ako nechcem 

povedať kontroverzné, ale vyvolávali teda mnohé otázky, k zásadným nápravám neprišlo z 

jednoduchého dôvodu. Kde nie je vôľa, nie je cesta. Ja verím, že tentokrát sa to zmení a tie 

kontroly budú východiskom na zmenu, respektíve nie východiskom, ale pomocným 

nástrojom a môžeme to teda tak urobiť. To je všetko, čo som chcel povedať. Dopočutia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a možno len doplním a chcem zdôrazniť, že 

práve viete, že VPS-ka je v reštrukturalizácii, že sa do nej dostala práve nielen zlým 

hospodárením, ale doslova od reštrukturalizačného správcu máme indikovaných niekoľko 

pokusov o podvod a ja sa nebojím povedať, že bola vytunelovaná ako spoločnosť a 

doslova rozkradnutá jedným z predchádzajúcich vedení, ktoré ju dostalo do tejto situácie, v 

ktorej sa nachádza dnes a je mojím najväčším záujmom naozaj vyšetriť to a ak to bude čo i 

len trochu možné, viesť aj ku konkrétnym trestným postihom konkrétnych štatutárnych 

orgánov, ktoré v tomto čase viedli túto spoločnosť. Myslím si, že už je dávno preč tá doba, 

kedy dokonca aj tu na zastupiteľstve niektorí ľudia museli hovoriť, že boli zastrašovaní, 

ktorí upozorňovali na to, čo sa vo VPS-ke deje a že sa museli báť dokonca o svoj život, 

keď upozorňovali na to, čo sa v tomto podniku deje. Ak nie sú ďalší prihlásení do 

rozpravy, chcem sa spýtať pána predkladateľa. K jeho návrhu boli predložené dva 
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pozmeňujúce návrhy, či si ich osvojuje alebo či o nich budeme hlasovať. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Áno, osvojujem si ich. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dávam teda slovo návrhovej komisii, aby 

predniesla finálne znenie návrhu uznesenia. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán starosta. Tak ideme hlasovať 

o bode programu 2D – Návrh na doplnenie zverejneného rámcového plánu kontrolnej 

činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Ružinov na prvý polrok 2019 a 

zahrnutie rámcového plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2019. Asi nemusím 

čítať, keď si to osvojil navrhovateľ... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže v znení osvojených návrhov... 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Áno, v znení osvojenia. Takže pán starosta, dajte 

hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú ďalšie technické pripomienky k 

samotnému zneniu uznesenia, tak dámy a páni, prosím hlasujte o schválení uznesenia, ako 

bolo prednesené. 

 

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

dvadsaťštyri za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

hlasovanie č. 13 

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

        – uznesenie č. 19/II/2019 
 

 

Bod č. 3 

Návrh - Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Ružinov, 

do orgánov školskej samosprávy základných a materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  
 

Martin Chren, starosta MČ: Prechádzame k bodu tri nášho programu – Návrh na odvolanie a 

delegovanie zástupcov zriaďovateľa Mestskej časti Bratislava – Ružinov do orgánov 

školskej samosprávy, základných a materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti, čiže veľmi 

zjednodušene, členov rád škôl. Myslím, že ako úvodné slovo ani nie je treba hovoriť viac. 

Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak nie je nikto prihlásený do rozpravy, uzatváram 

možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán starosta. Takže hlasujeme o 

bode tri – Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov do orgánov školskej samosprávy základných a materských škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti tak, ako nám to bolo predložené. Takže pán starosta, dajte 

hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú technické pripomienky k návrhu 

uznesenia, tak dámy a páni, prosím hlasujte o schválení uznesenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne schválené počtom 

hlasov dvadsaťštyri za, nikto sa nezdržal a nikto nebol proti. 
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hlasovanie č. 14 

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

        – uznesenie č. 20/II/2019 
 

 

Bod č. 4 

Návrh - Základná športová škola, Ostredková 10, Bratislava - zriadenie  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu, bod číslo štyri – Návrh - Základná 

športová škola, Ostredková 10, Bratislava – zriadenie. Možno na úvod poviem len veľmi 

stručne. Už sme o tom spolu aj hovorili. Na Ostredkoch bola Stredná športová škola 

osemročná, ktorá bohužiaľ, ktorá je teda v zriaďovateľskej pôsobnosti župy a ktorá, 

bohužiaľ, musí zaniknúť z rozhodnutia ministerstva školstva. Bratislavský samosprávny 

kraj cez svojho predsedu pána Juraja Drobu sa na nás obrátil s návrhom, ako by bolo 

možné zachrániť a rozšíriť túto športovú školu a to formou, že župa si ponechá štvorročnú 

strednú športovú školu a miestna časť Ružinov založí Základnú športovú školu, ktorá by sa 

následne zlúčili a v zriaďovateľskej pôsobnosti župy by teda vznikla spojená základná a 

stredná škola športová a talentová. Inými slovami, v zásade by sa nič nezmenilo, okrem 

toho, že nám pribudnú štyri ročníky od prvej do štvrtej triedy športovej školy na 

Ostredkoch, ktorá bude plne financovaná a jej prevádzka riešená župou s tým, že naša 

miestna časť získa niekoľko miest v rade školy. A napriek tomu, že to má byť talentová 

škola, kde teda hlavným kritériom na výber detí, ktoré by do nej mali chodiť, bude 

športový talent. Rokujeme aj o tom, aby tam predsa len bola ponechaná nejaká kvóta aj pre 

ružinovské deti, čiže získali by sme aj nejakú kapacitu práve pre žiakov základných škôl z 

Ružinova, keďže naozaj, ako už aj dnes zaznelo v tomto zastupiteľstve, tá situácia bola 

dlhé roky neriešená a začína byť pomerne problémová. Za seba musím povedať, že je to 

úžasný príklad toho, že keď sa chce, tak vedia spolupracovať aj viaceré orgány, v tomto 

prípade naša mestská časť a župa, dohodnúť sa. A chcem poďakovať pani Kováčovej, ako 

našej šéfke odboru školstva za prácu, ktorú odvádza v spolupráci so zamestnancami župy. 

Podobný model už rieši župa aj v Petržalke a máme aj indikáciu, že v prípade, že bude 

úspešný, tak aj v Ružinove by župa chcela ešte na strednej škole na Tokajíckej ulici riešiť 

tiež takúto podobnú spojenú základnú a strednú školu, tentokrát talentovú s umeleckým 

zameraním. Čiže postupom času by nám v Ružinove mohlo pribudnúť niekoľko nových 

škôl pre naozaj deti so zvláštnymi talentami, kde nám pribudnú aj štyri ročníky vždycky na 

základnej škole. My teraz musíme schváliť ako keby zámer tohto zriadenia. Podobný 

zámer bude musieť schváliť aj župné zastupiteľstvo a keď to spolu prejde, tak potom 

budeme musieť na jednom z ďalších zastupiteľstiev samotnú finálnu zmenu ukončiť tým, 

že schválime zmenu nášho všeobecne záväzného nariadenia, ktoré hovorí o základných 

školách, zároveň odborníci zo župy aj z nášho miestneho úradu vybavujú všetky potrebné 

formality na ministerstve školstva, aby sa teda táto základná škola mohla spojiť so 

strednou župnou školou a aby sme ju ako keby odovzdali župe, kde vznikne tá spojená 

základná a stredná škola športová. Ďakujem vám veľmi pekne za vypočutie a otváram 

rozpravu k tomuto bodu. Prvá prihlásená, no a teraz pani Barancová doplatila na to, že sa 

omylom prihlásila faktickou poznámkou a nie normálne, takže prvý prihlásený v rozprave 

je pán magister Machata. 

 

Marek Machata, poslanec: Ja sa ospravedlňujem, ale chcem povedať len veľmi stručne za 

župných poslancov, že tento návrh jednoznačne teda v župe budeme podporovať a budeme 

vyzývať teda kolegov, aby ho podporili a že ak by bolo potrebné rokovať so župou, či už s 

pánom riaditeľom odboru školstva Urbančíkom alebo kýmkoľvek iným tam, tak budem 

jeden z tých, ktorí to môžu a veľmi ochotne podporia a budú v úvodzovkách povedané 

tlačiť pre Ružinov, ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, s faktickou poznámkou opäť pani Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne, takže môžem teraz reagovať na pána 

poslanca, keď hovorí o tom, že je to podpora župných poslancov, ale chcem aj ja vysloviť 

také určité poďakovanie a možnože aj ja v tom vidím takú určitú budúcnosť spolupráce, 

ktorá tu absentovala Bratislavského samosprávneho kraja. A myslím si, že tá podpora je aj 

z úst pána riaditeľa odboru Bratislavského samosprávneho kraja, pána Urbančíka, ktorý sa 

zúčastnil na komisii školstva a ktorý potvrdil, že všetky deti na území Ružinova sú naše 

všetky deti. Nebudeme ich deliť na deti ružinovské, na deti neružinovské, na deti 

samosprávneho kraja, na mládež takú a onakú. Myslím si, že všetkým nám ide o jedno, aby 

sme ten veľký dlh, ktorý máme voči deťom a mládeži, aby sme ho my aspoň týmto 

spôsobom začali splácať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, nasleduje pani poslankyňa Kulifajová. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len doplnila to, čo tu 

bolo povedané. Táto potreba vlastne vyplynula z legislatívy. Ono boli zrušené všetky 

športové gymnáziá na celom Slovensku a vlastne bavíme sa tu o tom, že skončila 

pôsobnosť gymnázií a všetky gymnáziá boli ako keby pretransformované na stredné 

odborné školy. Takže gymnáziá, tým, že sme mali osemročné gymnázium, sa muselo 

zrušiť, prešli žiaci, ktorí boli vekovo na úrovni strednej odbornej školy, nám prechádzajú 

pod strednú odbornú školu a aby nám vlastne neostali vo vzduchu tie deti, ktoré boli 

mladšie ako keď po tej deviatej triede idete na gymnázium, tak preto sa zriaďuje aj 

základná škola s rozšírenou športovou prípravou. Takže ono to vlastne je prirodzený krok, 

ktorý vyplynul z legislatívy a naozaj si myslím, že toto treba podporiť, pretože deti s tým 

športovým talentom naozaj by mali dostať priestor a možnosť využívať a prostredie 

využívať... také prostredie dostať, aby mohli využiť tento svoj talent. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za príspevok. Možno len dodám, my sme 

dnes, keďže pán Urbančík práve je jeden z tých, ktorí veľmi podporujú a stoja za týmto 

projektom, tak aj dnes sme komunikovali. Ja som im povedal, že ani nemusia prísť na 

zastupiteľstvo, lebo boli ochotní prísť dokonca aj na zastupiteľstvo. Ale áno, boli na tej 

školskej komisii a možno len dodám, že chcem poďakovať aj riaditeľom škôl aj našej 

základnej školy aj ten strednej školy, pretože mám informáciu z dnešnej porady, že 

spolupráca medzi nimi prebieha veľmi dobre, tak si to aj predstavujeme a rokujeme aj o 

tom, ako by sme vedeli užšie a intenzívnejšie spolupracovať. Viete, že oni majú tie dve 

školy jeden spojený areál. My teraz dokončujeme rekonštrukciu toho ihriska a bežeckej 

dráhy a ak sa dokážu školy dohodnúť na tom, že ju budú spolu využívať, tak potom možno 

v druhej časti areálu, ktorá zasa patrí župe a strednej škole nemusí vzniknúť päťdesiat 

metrov od seba druhý rovnaký areál s bežeckou dráhou, ale možno niečo iné, možno malý 

hokejový štadión, možno niečo podobné, ktorý by zase mohli využívať naši základoškoláci 

a takto nejak si predstavujeme, že by tá spolupráca medzi školami, medzi župou a 

mestskou časťou naozaj mala aj do budúcnosti vyzerať. Ešte som dlžný jedno vysvetlenie, 

pretože pán kolega Matúšek, ktorý je odborník, sa zaujímal o sociálnu situáciu učiteľov, 

ktorí prejdú do novej školy. Keďže je to, nie je to nástupnícka organizácia, ale nová 

organizácia, že či im budú započítavané roky, ktoré odpracovali, do všetkých sociálnych 

výhod. Tiež sme o tom rokovali so župou moji kolegovia za úradu a odpoveď je áno, čiže 

všetko toto bude zohľadnené, ako keby pracovali celý čas na tej istej škole. Nebudú teda 

učitelia a pedagogickí zamestnanci nejakým spôsobom ukrátení tým, že vznikne takáto 

nová inštitúcia a ďakujeme veľmi pekne za túto poznámku, je to naozaj dôležitá vec. Ak 

nie sú ďalší prihlásení do rozpravy, ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy a 
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poprosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ideme hlasovať o 

bode štyri – Návrh, Základná športová škola, Ostredková 10, Bratislava – zriadenie. Keďže 

je to krátke, tak ja to prečítam celé. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov po prerokovaní materiálu schvaľuje za prvé zriadenie Základnej športovej školy 

Ostredková 10, Bratislava a za druhé zriadenie školského klubu detí ako súčasti Základnej 

športovej školy. Pán starosta, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú nejaké technické pripomienky k 

zneniu uznesenia, vidím, že nie sú, tak prosím, dámy a páni, hlasujte o schválení tohto 

uznesenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie sme jednohlasne prijali počtom 

hlasov dvadsaťštyri za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 

hlasovanie č. 15 

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

        – uznesenie č. 21/II/2019 
 

 

Bod č. 5 

Návrh na poverenie starostu Mestskej časti Bratislava-Ružinov ako oprávneného vystupovať 

v mene Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov voči štatutárnym 

orgánom ustanoveným do funkcie Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Prechádzame k bodu číslo päť - Návrh na poverenie starostu 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov ako oprávneného vystupovať v mene Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov voči štatutárnym orgánom ustanoveným 

do funkcie Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava–Ružinov. Ja som chcel 

odovzdať slovo na prednesenie tohto materiálu pánu prednostovi, ale stala sa nám sabotáž 

a nemá nainštalovaný mikrofón. Tak možno by som len tak stručne povedal, že aj sme 

diskutovali, že či s takýmto materiálom prísť, ale v rámci toho, že si chceme byť istejší, 

než len istí, tak sme sa rozhodli, že ho predložíme. Ide o totiž takú legislatívno-technickú 

vec. Keď to veľmi zjednoduším, tak v zásade ide o to, že či starosta môže stanoviť výšku 

platu riaditeľom našich domovov dôchodcov, riaditeľovi Ružinovského športového klubu a 

ďalším príspevkovým organizáciám. Pravidlá toho, ako sa ustanovujú títo riaditelia do 

funkcií, to máme všetko vybavené. Aj pri ostatných typoch spoločností to máme všetko 

vybavené, ale existovala v podstate taká drobná neistota, keďže zákon hovorí, že toto 

určovanie platov robí splnomocnenec určený miestnym zastupiteľstvom. Zároveň štatút 

hlavného mesta hovorí, že toto robí starosta. A keďže je tam mierny rozpor medzi štatútom 

hlavného mesta a novým znením zákona, tak sme sa to rozhodli navrhnúť riešiť takto, že 

to, čo je napísané v štatúte, by sme potvrdili tým, že vlastne zastupiteľstvo určí, že ten, kto 

určuje platy riaditeľom príspevkových organizácií je starosta. Chcem vás ubezpečiť, že 

doteraz to starosta robil a že nie je mojím cieľom nechať si to potvrdiť kvôli tomu, teraz 

možno zazrie na mňa pán riaditeľ Ružinovského športového klubu, ale nie je mojím 

cieľom tie platy meniť. Ide vyslovene len o to, aby sme mali všetko v súlade tiptop so 

zákonom. Ak by chcel pán prednosta niečo doplniť? 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ BA-Ružinov: Áno? Je to naozaj len čiste praktická vec, kedy sme 

v rámci zmeny taríf prechádzali všetkých zamestnancov, ktorí patria pod rozhodovaciu 

pôsobnosť pána starostu, prišli na to, že toto by mohlo byť niekedy v budúcnosti 
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napadnuté, tak si pýtame o takéto splnomocnenie a poverenie. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa 

nikto nehlási do rozpravy, ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy a prosím návrhovú 

komisiu o prednesenie uznesenia. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán starosta. Takže ideme 

hlasovať o bode päť -  Návrh na poverenie starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov ako 

oprávneného vystupovať v mene Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov voči štatutárnym orgánom ustanoveným do funkcie Miestnym zastupiteľstvom 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov tak ako nám bolo predložené. Pán starosta, dajte 

hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú technické pripomienky k zneniu 

uznesenia, tak vás poprosím, dámy a páni, hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri z  

dvadsaťtri prítomných, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

hlasovanie č. 16 

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

        – uznesenie č. 22/II/2019 
 

 

Bod č. 6 

Správa o výsledku  z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených 

a zabránenie vzniku nových nedostatkov a kontrola zúčtovania poskytnutej dotácie 

za rok 2017 v TVR a RE, s.r.o.  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom rokovania je bod číslo šesť - Správa o výsledku  

z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabránenie 

vzniku nových nedostatkov a kontrola zúčtovania poskytnutej dotácie za rok 2017 v 

Televízii Ružinov a Ružinovskom Echu. Materiál prednesie pán hlavný kontrolór, miestny 

kontrolór Günther Furin a do rozpravy máme prihlásenú aj občianku, pani Miklovičovú. 

Nech sa páči, pán miestny kontrolór, máte slovo. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, na základe 

schváleného rámcového plánu kontrolnej činnosti sme  vykonali v dňoch 20.09.2018 až 

20.11.2018 kontrolu výkonu uplatňovania práv Mestskej časti Bratislava – Ružinov ako 

vlastníka obchodnej spoločnosti TVR a RE, s.r.o. Ružinov a hospodárenie s verejnými 

prostriedkami, v ktorej má miestna časť, pardon, a hospodárenie s verejnými 

prostriedkami. Úlohou kontroly bolo preveriť plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených v roku 2014 a zúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2017. Kontrola bola 

zameraná na dodržiavania efektívnosti a účelnosti pri hospodárení so zverenými 

prostriedkami, kontrolu dostupnosti, správnosti a úplnosti informácií o vykonaných 

finančných operáciách s verejnými za obdobia roku 2018 a prvý polrok... 2017 a prvý 

polrok roku 2018. Dňa 04.012. bolo písomnou formou doručené stanovisko vedenia 

spoločnosti k návrhu správy a ku kontrolným zisteniam uvedené v tomto návrhu. 

Kontrolou uznané pripomienky boli zapracované v záverečnej správe zo dňa 10.12.2018. 

Na základe zistených skutočností boli boli navrhnuté vedeniu spoločnosti prijať opatrenia 

na odstránenie zistených a zabránenie vzniku nových nedostatkov k termínu prijatia týchto 

opatrení zo strany spoločnosti ani k ich konkrétnemu návrhu neboli dané námietky. K 

jednotlivým zisteniam, neviem, či je potrebné to hovoriť. Keď som pochopil, že niektorí z 
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vás tú správu teda čítali dosť podrobne, či sa mám tomu  venovať alebo skôr počkám na 

nejaké otázky v diskusii. Ale ešte pred tým by som chcel dva také body zdôrazniť. Tým 

prvým je, že mnoho týchto problémov, ktoré sú tiež v správe uvedené, vyplýva z toho, že 

spoločnosť nemá stáleho zamestnanca, ktorý by sa staral o túto účtovnú agendu, ktorá je 

dosť zložitá a proste robiť to externe v podmienkach tejto spoločnosti sa javí ako problém, 

pretože zistenia v tejto správe sa do značnej miery podobajú alebo do istej miery podobajú 

tým, ktoré boli zistené v roku 2014. To znamená, že východisko vidíme v tom, aby tam bol 

stále zamestnanec, ktorý má trvalý vzťah k tomu a nielen externá účtovníčka, ktorá proste 

zaúčtuje automaticky to, čo jej predložíte na zaúčtovanie bez toho, že by sa zamýšľala nad 

súvislosťami v tej spoločnosti. To je jeden taký dosť dôležitý záver. A druhý. Vzťah medzi 

mestskou časťou a spoločnosťou TV Ružinov sa zakladá na dotačnom vzťahu. Ak ste si 

všimli, väčšinu prostriedkov má spoločnosť z dotácií. Máme ďalšie dve obchodné 

spoločnosti v Ružinove. Tie fungujú na inom princípe a to na obchodných princípoch. To 

znamená na funkcii objednávka – faktúra. Chcel som teda novému vedeniu spoločnosti 

odporučiť, aby vstúpilo do rokovania s mestskou časťou a tento vzťah sa doriešil. Bolo by 

dobré, aby spôsob toho vzťahu bol v rámci týchto obchodných spoločností v rámci 

mestskej časti jednotný. Nie, nevidím žiadny dôvod, aby to tak nebolo. Je tam jasný vzťah. 

Objednávame si vydanie istého počtu vydaní časopisu, istý počet vysielacích hodín. Vieme 

jasne zadať, čo chceme od spoločnosti, dohodneme cenu a nie je čo špekulovať a 

poskytovať dotácie, ktoré samozrejme vzniká tým problém, keď náhodou sa stane tak, ako 

tento rok, že neni včas schválený rozpočet, mestská časť nesmie poskytnúť dotácie, ak 

nemá schválený rozpočet, hej? To znamená vznikajú proste napätia a problémy s 

prefinancovaním takýchto období. Ok. To je v tejto chvíli všetko, čo som chcel povedať. 

Ak budete mať otázky, rád na ne zodpoviem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu miestnemu kontrolórovi a ak je tu 

prítomná pani Miklovičová, prosím hlasujte. Stačí aklamačne zdvihnutím ruky, či súhlasíte 

s vystúpením pani Miklovičovej ako zástupkyni občanov v tomto bode. Konštatujem, že 

väčšina poslancov je za, takže pani Miklovičová, nech sa páči, máte tri minúty na 

vystúpenie. 

 

Jana Miklovičová, obyvateľka Ružinova: Ďakujem za slovo, pán starosta. Dobrý deň prajem. Tí, 

ktorí ma nepoznajú, tak som pôsobila dlhšie ako mnohí, ktorí sa už stali poslancami v 

občianskych aktivitách Ružinovskej občianskej iniciatívy. Ale teraz využívam bod, ktorý 

je otvorený z jedného jediného dôvodu, že predpokladám ako jediná tuná poznám celú 

genézu eseročky, pretože v čase, keď vznikala a zakladal ju s extarostom Kubovičom pán 

Ľubo Belák, bol v nemenovanom médiu, síce už to môžem pomenovať, dnes neexistuje, 

mojím šéfom. Takže som to zdieľala, dá sa povedať, tento vývoj tejto eseročky. V podstate 

ale potom sa stalo to, že obsahovo to bolo nastavené nejako inak. A všetci exstarostovia 

vrátane, vymenujem ich Kubovič, Drozd, dvakrát Pekár nechali túto eseročku, respektíve 

nechali jedno aj druhé médium v rukách, dá sa povedať, jednotlivca a ten jednotlivec bol 

hovorca, šéfredaktor, dokonca v období za pána Drozda to bol ešte riaditeľom. Takže 

vlastne jedna jediná osoba tu mala v rukách, teraz hovorím obsahovo, ja nehovorím o 

finančnej stránke, mala v rukách médium, ktoré nie je vlastníctvo tej osoby. Nedalo sa s 

tým nič robiť dlhé roky. Najmä som teda ja ako profesionálna žurnalistka išla po obsahu 

Ružinovského Echa, ktoré skutočne tým, že poznám problematiku regionálnych periodík 

zo Syndikátu slovenských novinárov, tak sme mali skoro najhorší obsah. No toto sa teda 

ťahalo dvanásť rokov, nakoniec tu sú poslanci, ktorí to ešte riešili aj v rámci poradného 

orgánu, pseudoporadného orgánu pána Pekára, keď potreboval aktivistov trošku 

pacifikovať, tak sa nedalo robiť nič a až v roku 2010 sa vytvorila redakčná rada. Ale omyl. 

Tá redakčná rada bola tvorená, lebo museli sa tam dostať údajne zástupcovia jednotlivých 

klubov, takže nie novinári, odborníci a bola to redakčná rada, ktorú by som ja nazvala 
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mediálnou komisiou. To malo veľmi  ďaleko od redakčnej rady, aj od vôbec práce tej 

redakčnej rady. No ale nakoniec sa podarilo v roku 2018, že je obsadená profesionálnymi 

žurnalistami. Nehovorím, že to robíme dobre. Ale možno. Tí, ktorí neviete, dostali sme aj 

pochvalu alebo ocenenie od Transparency International Slovensko. Ja to potom dopoviem 

v občanoch ešte, dobre? Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto 

bodu, panie poslankyne, páni poslanci, hláste sa s príspevkami. Nech sa páči, ďalší v 

rozprave je pán Peter Herceg, pán predseda Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem občianke, ktorá vystúpila. Ja naozaj na jednej strane chcem 

oceniť, že to Ružinovské Echo zvýšilo svoju, naozaj zvýšilo svoju kvalitu. Myslím, že aj 

čítanosť je veľmi dobrá. Možno ešte drobné rezervy v distribúcii, ale chceme, aby to bolo 

naozaj takou vlajkovou loďou Ružinova, kde má rovnomerný priestor, či už pán starosta, 

poslanci, ružinovské podniky alebo organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, kultúra, 

spoločenský život a podobne. A radi by sme ho ešte dvihli na vyššiu úroveň. Čiže verím, 

že Ružinovské Echo bude na tej trajektórii ešte, ešte pôjde vyššie a bude patri tým, že bolo 

ocenené, že bude patriť ešte k lepším periodikám mestskej časti a verím teda, že nové 

vedenie budeme mu v tom držať palce a pomáhať, aby sa v tom darilo. No a k tým 

nálezom pána kontrolóra. Asi veľmi nebudem to rozoberať, lebo je tam kopa drobností, 

hej, že bločky vybledli, neboli nakopírované a podobne, ale sú tam aj vážnejšie veci, že 

napríklad boli vyfakturované alebo teda vyplatené autorské odmeny, hoci teda nebola 

zmluva k týmto odmenám a podobne. Čiže toto zas bude treba upratať a verím, že aj 

Ružinovská televízia sa stane... má pomerne dobré meno v rámci bratislavského 

mediálneho priestoru, ale veríme, že ju povznesieme ešte vyššie možno aj spoluprácou s 

ďalšími subjektami, možno aj programami pre mladých a tak ďalej, nech je naozaj takým 

atraktívnym informačným kanálom pre všetkých, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán miestny kontrolór chce zareagovať. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Pán Herceg, možno ste si všimli, 

všetko, čo ste povedali, s tým súhlasím. Nebolo tam použité slovo, že neexistovali tie 

zmluvy. Len dotyčná pracovníčka ich nebola schopná predložiť. Niektoré potom 

dodatočne sa i našli. Chcem tým povedať to, že ako jednotlivé vedenia spoločnosti si 

odovzdávali agendu tak, že si ju moc teda neodovzdávali. Proste chýba tam ten pán, ktorý 

by presne vedel nielen, čo sa tam vlani dalo, ale aj pred piatimi rokmi, kde tie zmluvy boli 

a naozaj je tam množstvo väčších-menších. Niektoré možno sú i závažné z tohto pohľadu, 

ale chcel by som vyjadriť jednu vec. Že nemyslím si, že tie zistenia ovplyvnili 

hospodárenie s prostriedkami. Je tam teda množstvo zistení, ale chcel by som aj jedno 

pozitívum. Neviem, či ste si to všimli. V podstate verejné obstarávanie v tomto podniku 

môžeme zhrnúť na dve veľké obstarávania za posledných ix rokov iba a obidve boli 

urobené tak, že sme k nim nemali žiadne výhrady a to je teda v našich podmienkach ako 

dosť čo povedať, hej? Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu miestnemu kontrolórovi. S faktickou 

poznámkou pani poslankyňa Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja som teda nedostala mailom túto správu. 

Viem, že teda niektorí poslanci dostali, ale teraz pozerám aj do svojho mailu, takže ja 

nemôžem hlasovať o niečom, o čom neviem, takže chcem povedať, že ja sa pri tomto 

zdržím, pretože ja nemám a nedostala som to, ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: A ja som sa tešil, že bude všetko jednohlasné. A máme prvú rebelku. 

Pán kontrolór robil trošku tajnosti s touto správou, ani na miestnej rade nebola predložená. 

Povedzte nám, prosím, ako to je s predkladaním týchto správ. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: K tomuto sa neviem vyjadriť, pretože to nie je, tá 

distribúcia nie je moja úloha. Ja to predložím miestnemu úradu a tento distribuuje. K 

poznámke, že to nebolo na miestnej rade by som chcel upriamiť vašu pozornosť na znenie 

zákona o obecnom zriadení, kde sa hovorí o tom, že hlavný kontrolór predkladá správu 

priamo poslancom. Priamo poslancom znamená zrejme na zastupiteľstvo. To znamená, 

preto to nemávate v komisiách, pretože by som mohol prísť do konfliktu so zákonom. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. My, samozrejme, preveríme na 

organizačnom oddelení. Faktická poznámka, pán poslanec Ferák. 

 

Martin Ferák, poslanec: Ja len skorej by som adresoval možno Marike, že nech si pozrie, že či to 

nemala v prílohe mailu, lebo bol to mail, kde bol link na zastupiteľstvo a dole pod tým, 

keď si prescrolluješ dole, je aj príloha. Takže možnože obviňuješ krivo niekoho a len si si 

nepozrela, že kde to je, ale nemusí to tak byť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: No, nemalo by sa... nemalo by sa faktickou na faktickú, ale môžete 

sa prihlásiť, pani poslankyňa, v rozprave normálnym príspevkom. Tak, nech sa páči a 

prosím, technici, povypínajte to, čo je pozapínané. Dobre. Pani Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Aby sme vyhoveli teda zákonu, ja som, ďakujem veľmi pekne. Ja 

by som len chcela snáď povedať takú vec, že možno aby sme nerozmýšľali na tým, že teda 

niekoho chceme obviňovať, ale niekedy sa stávajú také zvláštne situácie s tými mailami, že 

veci neprejdú, neprídu alebo niečo si nevšimneme a keď v tomto prípade, ešte raz to 

pozriem, lebo som to niekoľkokrát pozerám z to z telefónu, som to pozerala aj z počítača a 

keď niekoľkokrát niečo prejdeme, môže sa to stať, takže pozriem to ešte raz. Ale určite nie 

o to, aby sme niekoho obviňovali. Môže sa to skutočne technicky nejakým nedopatrením 

stať, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Pán poslanec Herceg so 

svojím druhým diskusným príspevkom. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ja len chcem teda potvrdiť, že išlo to mailom 13. februára ráno o deviatej, 

kde bol program na zasadnutie a samostatne ako príloha v tom maili od pani Buzášovej bol 

aj tento materiál a potom možno je aj na poslaneckých kluboch, aby prípadne o tomto si 

povedali. My sme sa snažili na našom klube si povedať, že je tu niečo také, sú tam tie 

nálezy a nech si to teda prejdú. Ale áno, dostali sme to, adresáti sú všetci, čiže ak ten mail 

neprišiel, tak bude nejaký technický problém v mailovej schránke alebo podobne, ale 

dostali to všetci. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Tak jemnučko dúfam, že vysvetlenie pána 

Hercega nám pomôže zachrániť to celé zelené hlasovanie v dnešný deň. Ak nie sú ďalší 

záujemcovia o prihlásenie sa do rozpravy, tak ďakujem pánovi miestnemu kontrolórovi a 

uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ideme hlasovať o 

bode šesť - Správa o výsledku  z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na 

odstránenie zistených a zabránenie vzniku nových nedostatkov a kontrola zúčtovania 
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poskytnutej dotácie za rok 2017 v TVR a RE, s.r.o. tak ako nám bol predložený. Pán 

starosta, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo predložené, že ho berieme na 

vedomie, čiže nečakám ani technické pripomienky k jeho zneniu a prosím vás, dámy a 

páni, hlasujte o jeho schválení. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, takže konštatujem, že uznesenie bolo opäť schválené 

jednohlasne počtom hlasov dvadsaťštyri za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

hlasovanie č. 17 

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

        – uznesenie č. 23/II/2019 
 

 

Bod č. 7 

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu  je bod číslo sedem - Kontrola plnenia 

uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Odovzdávam 

mikrofón prednostovi mestskej časti. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ BA-Ružinov: Ďakujem pekne. Pán starosta, ctené miestne 

zastupiteľstvo v zmysle požiadavky bol spracovaný materiál na kontrolu plnenia uznesení 

za minulý rok s tým, že uvedený materiál sa berie na vedomie. Nech sa páči. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za uvedenie. Prvý v rozprave sa hlási pán 

poslanec Herceg, nech sa páči, máte slovo. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Prešiel som si ten materiál a chcem upozorniť na dve 

uznesenia, aby aj noví poslanci jednak vedeli, že máme tam priebežné uznesenia, ktoré sa 

plnia a dostávame informačné správy a podobne a jedno uznesenie by som rád napravil, 

lebo je označené ako splnené. Ja mám za to, že teda splnené nie je a ešte by malo platiť. 

Takže najprv konkrétne. Jedno uznesenie je o vlastníctve verejných infraštruktúrnych 

stavieb z deviateho marca, takmer spred roka, kde je zaviazané... zaviazaný starosta, vtedy 

ešte pán starosta Dušan Pekár, ale teda prechádza to na nového pána starostu, aby 

štvrťročne predkladal správu o vysporadúvaní stavieb a riešení infraštruktúrnych stavieb 

typu chodníky, parkoviská a podobne, ktoré mestská časť má vysporadúvať a teda tú 

správu aké kroky sa podnikli. Ja viem, že teda u pani Poprendovej na majetkovom to 

aktívne riešia. Ide o to, že tento bod je pomerne závažná vec. Máme problémy s 

pozemkami pod školami, pod chodníkmi, pod cestami, pod parkoviskami, keď príde 

parkovacia politika, dupľom sa nám to vráti. Akékoľvek zmeny, stavebné zásahy, či už na 

školských dvoroch alebo kdekoľvek nemôžeme realizovať. Takže potrebujeme naozaj 

vysporadúvať pozemky. Je to téma aj na meste, lebo toto treba samozrejme v súčinnosti aj 

s mestom. Ale boli by sme radi, keby teda úrad naozaj bol v tomto súčinný a konal všetky 

tie kroky. A teda pán starosta o tom vie, my sme to hovorili niekoľkokrát. Vyťahovať z 

archívov všetky podklady, či už z akcie Z, čo sa stávalo a podobne, mestská časť môže 

kolaudovať napríklad stavby spred roka 1976, čiže spred roka splatnosti stavebného 

zákona a tak ďalej. Takže treba toto riešiť. Tak by som chcel poprosiť, aby teda tá správa 

sa štvrťročne predkladala. Možno teda by si to mohla osvojiť aj finančná komisia, ktorá 

teda nakladá aj s majetkom a určite územno-plánovacia dopravná komisia. Tiež je to v ich 

záujme dohliadať na to, aby majetok, ktorý ešte dokážeme dostať do obce a prekolaudovať 
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tie stavby, aby bol majetkovo vysporiadaný a pozemky, samozrejme, aj spolu s mestom. 

Čiže toto chcem upozorniť a ďalšie uznesenie je 584/35/2018 na strane jedenásť, kde sa 

jedná o územné plány zón a stavebné uzávery a bola výzva starostovi, aby zabezpečil 

súčinnosť stavebného úradu spolu s miestnym úradom pre vyhlasovanie stavebných uzáver 

tam, kde sa obstarávajú územné plány zón. Toto podľa mňa naďalej platí, lebo tie stavebné 

uzávery stále vyhlásené nie sú. Niektoré konania sú rozbehnuté, niektoré sú niekde 

uprostred odvolacieho konania, či už je to Štrkovec, Pošeň-Sever, Pošeň-Juh za chvíľu, 

Prievoz. Čiže toto by som bol rád, keby sa napravilo, že toto je v plnení, ale ešte nie je 

splnené, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, preveríme a ak je to tak, ako hovoríte, 

napravíme, samozrejme. Nech sa páči, ďalšia v poradí pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. No ja sa priznám, ja som nepočúvala 

Hercega, čo rozprával práve o tomto plnení uznesenia, ku ktorému sa chcem ja vyjadriť. A 

to sú tie zverovacie protokoly. Tiež sa mi nepáči, že je tam uvedené, že uznesenie je 

splnené v bode D, čo bolo to, celé to štyri časti uznesenia 583, kde v bode D sme síce 

požiadali starostu, aby riešil urýchlene s primátorom aktualizáciu zverovacích protokolov. 

To, že starosta požiadal primátora, tak ale ten odpovedá, že možno niekedy raz, keď 

prídete na rad, tak to budeme riešiť. Ja by som to, pán starosta, nepovažovala za splnené. 

Buď potrebujete na to, aby ste v tej veci mohli ďalej konať novopreformulované 

uznesenie, lebo starosta bol požiadaný, napísal. Primátor odpovedal a nič. Takže aby toto 

sa na to nezabudlo, lebo však dobre viete, aká to je urgentná záležitosť. Medzi priority aj 

toho nového primátora sa to dostalo. Dnes som sa dozvedela, že hádam, teda zatiaľ sa 

nikto neozval, tým že mestská časť Ružinov odpratávala od snehu a posypovala 

zľadovatelé chodníky všetky, nielen ktoré má zverené, že to sme nemuseli riešiť, takže 

zatiaľ sa nikto neozval, že by si niečo bol zlomil, ale to ešte stále môže prísť a  plnenie 

škodovej udalosti. Dúfame, že nepríde, že potom tam potom budeme musieť riešiť, že či 

pozemok alebo v správe koho to bolo, aj keď to odpratávala mestská časť Ružinov. Takže 

ono to je, hovorím, že zatiaľ to vyzerá, že dobre, nádejne. Tento rok sme to veľmi 

nepotrebovali, ale príde parkovacia politika a príde ďalší rok, bohvie ako bude vyzerať so 

snežením a s ľadom a nemôžeme čakať, ako odpovedá minulý primátor, áno, lebo to bolo z 

júna 2018, že kedy príde Ružinov na rad, hej? Tak ako to asi nám sa nebude páčiť takáto 

odpoveď. Čiže ja sa len pýtam, či máme... lebo to naozaj, je to splnené v bode D, ale či 

máme inak naformulovať to uznesenie, aby to ďalej bolo v hre. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa len chcem spýtať. Ja tu vidím v 

uznesení, že číslo 583 je v plnení, nie že je splnené. Tak je to... 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Uznesenie je splnené v bode D. Tak čo to je? Počkajte. 583, 

áno 583 celkom na spodku na konci je – Uznesenie je čiastočne splnené, potom kurzívou 

uznesenie splnené v bode D, to je práve tie zverovacie protokoly a uznesenie ostáva v 

plnení v bodoch A, B, C. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre, ja pozerám, že... 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Sme na strane, čo je na ktorej? Na strane deväť ešte je to, 

táto odpoveď. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Na strane deväť. Dobre. Ak sa môžeme dohodnúť, lebo v uznesení, 

ktoré schvaľujeme k tomuto materiálu, je uznesenie číslo 583 zadané ako v plnení, čiže nie 

ešte označené ako splnené, čiže nemusíme meniť pozmeňujúcim návrhom materiál a my 
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sa, samozrejme, na túto obsahovú stránku pozrieme. Chcem len uistiť, že práve tie 

zverovania pozemkov a tieto veci riešime veľmi intenzívne. S primátorom sme už k tomu 

mali obed. Tento týždeň mám stretnutie s pánom riaditeľom magistrátu. Aj teda v 

súvislosti s parkovacou politikou, hovoríme o účelových komunikáciách, ktorých máme v 

Ružinove najviac v celom meste. Možno len taká pikoška pre vás. Z tých účelových 

komunikácií s kolegami sme spočítali, že ich máme 20 kilometrov a pri nejakom hrubom 

odhade nákladov, keby sme ich chceli, že zobrať ich do majetku a opraviť ich, tak to 

vychádza na investičný náklad približne šesťdesiat miliónov eur, čo je jeden a pol násobok 

nášho ročného rozpočtu. Čiže budeme sa snažiť vyrokovať, aby sme ich postupne mohli 

dostávať do majetku, ale neviem vám sľúbiť, že opravíme hneď všetky cesty a chodníky, 

ktoré nie sú naše, ale sú v Ružinove, pretože šesťdesiat miliónov eur asi len tak 

nevyčarujeme. Je to naozaj obrovská suma, obrovský investičný dlh, ktorý pred nami stojí. 

Zo slušnosti som len zareagoval a povedal, aby som nezabudol, ale slovo ďalší v rozprave 

má pán kolega Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Ja zdieľam názor pána Hercega, že tie stavebné 

uzávery, o ktorých hovoril, v minulom období minimálne niekoľkokrát v uznesení zadával 

pán doktor Vojtašovič. Ďalej chcem povedať, že predkladateľovi, spracovateľovi a 

zodpovednému pracovníkovi, prepáčte, nebudem menovite hovoriť, chcem vysloviť 

poďakovanie, lebo v minulom období takýto materiál húfne na dvadsiatich deviatich 

stranách nikdy nebol predložený. Samozrejme, že keď hovorím o minulosti, tak nemôžem 

nespomenúť vec, ktorá ma na dvadsiatej tretej strane oslovila. To znamená, dávam do 

pozornosti zmluvu s Fakultou architektúry, ktorá bola predĺžená, i keď je tam napísané, že 

ešte pán dekan nový to nepodpísal, ale aby neostalo len pri zmluve, aby sa pri územných 

plánoch zón aj pri všetkých akciách aj zohľadnili tie práce tých študentov, ktoré sú ozaj 

moderné, progresívne, platné a potrebné pre Ružinov. Potom ďalšiu vec, ktorú chcem 

spomenúť. Ten materiál je na dvadsiatich deviatich stranách a pri tom všetkom je tam 

jedenásť uznesení z roku 2018 a jedno uznesení z roku 2019, ktoré boli splnené a dvanásť 

uznesení z roku 2017 a 2018 nie je splnených alebo sa priebežne plní. A tu mi nedá 

spomenúť jednu záležitosť, že odborná komisia územného plánovania jednohlasne 

schválila zámenu pozemkov a tá zámena pozemkov, čo je dosť dôležité v priestore alebo v 

lokalite starého Ružinova a Ružovej Doliny, to znamená verejné parkovisko na 

Záhradníckej a na Miletičovej bolo úplne z týchto uznesení v predchádzajúcich období, 

lebo sme mali troch, dá sa povedať, prednostov a neviem, čo bola príčina, že toto 

uznesenie vypadlo a myslím si, že to voči občanom týchto lokalít, lebo to je špecifické 

prostredie, kde z tých deviatich častí Ružinova sa vyníma tým, že je tam obrovská 

frekvencia nielen osobných áut a nielen ďalšej koľajovej dopravy aj všetkého ostatného, 

ale predovšetkým veľa občanov tade cirkuluje aj cez verejný park. To je asi zhruba, čo som 

chcel povedať k tomuto, dá sa povedať, materiálu. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán predseda 

Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Pána Matúšeka ja by som asi doplnil alebo poprosil pani 

Szökeovú, lebo tam bola tá výzva, že teda máme aj tú spoluprácu, je to aj teda v tomto 

materiáli s Fakultou architektúry. Nemali sme to v programe komisie, lebo toho bolo 

nesmierne veľa na komisii územného plánu, ktorá nebola vlastne už od novembra. Ale 

možno pani Szökeová, ak môžem poprosiť, by aspoň vedela povedať aktualizáciu, keďže 

je to kontrola plnenia uznesení, že naozaj tá spolupráca je rozbehnutá a pokračuje sa aj 

tento semester podľa informácií, čo ja mám čerstvé a tí študenti naozaj budú pracovať a je 

vytypovaná lokalita práve okolo Exnárovej, čo sme sa bavili na komisii o urbanistickej 

štúdii Exnárová-Východ a riešenie celej tej oblasti Mlynských Luhov, Na Piesku a tak 
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ďalej. Takže to je informácia, ktorú ja mám. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Zareagujem na to aj ja. Áno, o predĺžení 

spolupráce sme rozhodli. Je to tak, že tí študenti si robia nejaké ročníkové práce na tému, 

ktorú majú stanovenú. A tá témy, myslím si, že tento rok je stanovená všeobecne, že 

malopodlažná zástavba. Čiže nie je to na nejakú konkrétnu lokalitu ani nič podobné. 

Každopádne ja ako starosta plánujem pokračovať aj ďalej a chcem si urobiť takú malú 

poradnú radu, kde by som práve chcel osloviť odborníkov z oblasti územného plánovania, 

pretože naozaj na to, čo máme všetko na stavebnom úrade a tie problémy, ktoré spoločne 

riešime v prípade niektorých stavieb, si vyžadujú nielen pôsobenie komisie ako poradného 

orgánu zastupiteľstva, ale aj odborný orgán, ktorý z hľadiska činnosti stavebného úradu a 

aj odboru územného plánovania bude tiež robiť nejaké podklady a podobne. Čiže práve 

pána dekana chceme osloviť aj na takúto spoluprácu. Otázka je teda, povedali sme si, že tá 

583 ako uznesenie je v plnení, čiže uznesenie netreba meniť. K tým ďalším veciam, ktoré 

zazneli v diskusii, chcete aj zmeniť znenie uznesenia k tomuto dokumentu? Pán predseda 

Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Áno, ja by som 584 nedal, že je splnená, ale že je nesplnená. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže uznesenie 584/XXXV/2018 prehodiť zo splnených uznesení do 

uznesení, ktoré sú v plnení. Tak. 

 

Peter Herceg, poslanec: Áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre, osvojuje... pán prednosta si to osvojuje autoremedúrou, takže 

nemusíme o tom hlasovať a ešte som neuzavrel rozpravu. Čiže ak sa niekto chce do 

rozpravy ešte prihlásiť? Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Nedá mi nepovedať to, pán starosta. Ja sa nikdy neviem 

vyznať medzi tými rímskymi číslami, medzi tými X-kami a V-čkami a I-čkami a neviem, 

či sú to písmená alebo čísla. Možno asi sú to čísla rímske. Musíme tak komplikovane 

označovať tie uznesenia? Lebo to je, to kým prídete k tomu číslu kdesi stratené v tom 

názve, je to pre mňa úplne útrpné nájsť tie jednotlivé uznesenia a vyznať sa v tom. Keby 

náš možno nový prednosta, že by mal skúsenosti a že by navrhol nejaké niečo 

jednoduchšie označovanie a prehľadné, aby sme sa v tom vedeli vyznať? Ešte tiež by som 

chcela ale ešte, keď mám možnosť, však mám, lebo však mám celý príspevok, chcela by 

som sa poďakovať za to, že táto kontrola plnenia, že proste tento materiál je čitateľný. To 

predchádzajúce, to okrem tých X-kov som to vôbec nevedela ani čítať, hej? Ale toto je, 

tento materiál je čitateľný a za to vám veľmi pekne ďakujem a len tak ďalej, prosím vás, 

pokračujte v tomto duchu, až na to označovanie tých uznesení, to niečo vymyslite, aby to 

bolo príjemné. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Vážim si tie milé slová. Priznám sa, že 

neviem ako funguje registratúrny plán, ale máte svätú pravdu, budeme sa snažiť to robiť čo 

najčitateľnejšie a skúsime prezistiť, či by sa toto označovanie uznesení mohlo urobiť 

nejakým zrozumiteľnejším spôsobom a samozrejme sme pripravení takto dodávať 

čitateľné prehľadné podklady vám ako poslancom s tým, že ak to bude dvadsaťdeväť strán 

vždy, tak možno budeme chcieť rokovať o tom, aby naše zastupiteľstvo všetky podklady 

išli elektronickou formou len a nemuseli sa nejakým spôsobom tlačiť. Ale to je tiež vecou 

dohody. Možno by som ešte zareagoval krátko k tým stavebným uzáverám. Beriem teda, 

že rozprava je uzavretá, už sa nikto nehlási, takže v záverečnom slove. Máte aj 

informatívny materiál o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón 
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Mestskej časti Bratislava – Ružinov. My aj s pánom Hercegom, aj s územno-plánovacou 

komisiou sme veľmi intenzívne v kontakte. Dejú sa dve také základné veci, o ktorých by 

ste mali vedieť. Po prvé, že už sme dostali nejaké stanoviská a vyzerá to, že okresný úrad 

začína raziť presvedčenie, že samotná tvorba územného plánu zóny nie je dostatočným 

dôvodom na vyhlásenie stavebnej uzávery. Čiže na to, aby sa vyhlásila stavebná uzávera, 

treba mať aj iné dôvody uvedené, než len to, že sa tam vytvára územný plán zóny, čo je 

taká vec do budúcnosti, ktorou sa musíme vážne zaoberať a je to teda aj dôvod, prečo 

dvakrát nám bola stavebná uzávera na Štrkovci vrátená alebo jeden z tých dôvodov. Druhá 

vec, ktorá sa udiala, nechcem vyvolávať nejaký strach, ale chcem vás o tom informovať. 

Asi viete, že bolo vydané metodické usmernenie ministerstva dopravy a výstavby, ktoré 

vychádza z jedného judikátu krajského súdu, ktorým de facto ruší možnosť robiť územné 

plány zón všade tam, kde samotný  veľký územný plán mesta nehovorí, že tam územný 

plán zóny má byť. Konkrétne týmto u nás sú ohrozené územné plány Ostredky. Tam sme 

už dostali aj list z okresného úradu, ale takisto aj Pošeň a Prievoz. My samozrejme chceme 

zo všetkých síl zabojovať. Myslíme si, že máme minimálne dva veľmi silné a dobré 

argumenty, prečo napriek tomu, že vyšlo to metodické usmernenie, tak by tieto územné 

plány zón mali ďalej byť, konkrétne Pošeň a Prievoz spadajú do územného plánu Východ. 

Ale týka sa to aj ďalších potenciálnych územných plánov zón ako Líščie Nivy – 

Palkovičova napríklad, ktoré takisto nie sú uvedené vo veľkom územnom pláne. Čiže 

možnože o mesiac na tom zastupiteľstve budem hovoriť viac a podrobnejšie. Teraz sme vo 

veľmi intenzívnom rokovaní tak s magistrátom hlavného mesta, ako aj píšeme listy na 

okresný úrad, kde dávame našu argumentáciu a vysvetľujeme, že tie územné plány zón, že 

sa v nich má pokračovať a dúfame, že teda v tom budeme úspešní. To na margo teda aj tej 

stavebnej uzávery k pánu poslancovi Matúšekovi, o ktorej hovoril, že teraz ako keby 

musíme to tak viacej zhora a ešte všeobecnejšie riešiť. Ďakujem vám veľmi pekne teda za 

diskusiu aj k tomuto bodu a naozaj budeme sa snažiť byť transparentní a takto prehľadne 

vám dávať informácie aj ďalej. A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ideme hlasovať o 

bode sedem – Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva tak ako nám bolo 

predložené a plus tie návrhy, ktoré ste si osvojili. Pán starosta, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak teda nie sú ďalšie technické poznámky, 

tak so zmenami prijatými autoremedúrou hlasujte o predloženom uznesení. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Dvadsaťštyri hlasov 

za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

hlasovanie č. 18 

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

        – uznesenie č. 24/II/2019 
 

 

Bod č. 8 

Interpelácie 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ôsmym bodom nášho programu je bod bod – Interpelácie. Na úvod 

mi dovoľte povedať, že pamätám si vašu pripomienku z minulého zastupiteľstva, aby sme 

mali oddelené jednak správu o plnení interpelácií a jednak samostatný bod, kde sa môžu 

podávať nové interpelácie. Preveroval som to dnes v organizačnom oddelení, mám aj 

informáciu, že nemáme žiadne splnené interpelácie, o ktorých by sme dnes mali 

informovať a preto máme len bod Interpelácie zaradený v programe. Takže nech sa páči. 

Ak má niekto záujem podať interpeláciu, prihláste sa do rozpravy. A myslím, že aj 
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písomne by potom interpelácia mala byť predložená. Pre tých, ktorí sa chcú prihlásiť. 

Ďakujem. Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem. Nejdem interpelovať teraz, nepripravila som si, len 

mi ušlo, že to bolo možno na minulom zastupiteľstve, ako bola vybavená moja interpelácia 

z posledného miestneho zastupiteľstva minulého roku, kde som interpelovala starostu 

Pekára, aby sa obrátil na ministerstvo životného prostredia, čo sa týka monitorovania tých 

environmentálnych skládok a znečistenia podložia a tak ďalej. Vraj ten list odišiel na 

ministerstvo životného prostredia niekedy v novembri minulého roku. Zatiaľ odpoveď 

neprišla, ale neviem, či to vedia kolegovia, že takto bola vybavená moja interpelácia, že ten 

list odišiel, lebo neviem, kedy bolo toto zverejnené. Minulý mesiac? To som si nevšimla. 

Tak len preto teraz na to reagujem, lebo však ono by som ani skôr nevedela reagovať, lebo 

až dne som sa dozvedela, že ten list bol odoslaný na ministerstvo a pán minister sem chodí 

občas, zájde možno kvôli vrakunskej skládke alebo neviem kvôli čomu. Ale nejak sa k 

tomu nevyjadruje, takže ono buď vás budem znovu interpelovať, pán starosta alebo dáme 

nejaké uznesenie, aby ste takúto vec urobili, lebo Ružinov má hádam najväčšie a 

najhnusnejšie environmentálne záťaže tuto na svojom území a potrebovali by sme s 

ohľadom na zdravie obyvateľov s tým niečo robiť. Ale toto teraz nie je témou mojej 

interpelácie. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Preveríme, čo sa s tým stalo. Trošku sa 

obávam, že kolegovia to berú tak, že ak ste interpelovali starostu Pekára, tak sa treba pýtať 

starostu Pekára, ale samozrejme zistíme, že čo sa s tým udialo a možno len jednou vetou 

by som zareagoval. Ak chcete riešiť takúto vec a zároveň aj nám ušetriť peniaze a kopec 

papierovačiek, nemusíte dávať uznesenie a interpeláciu, pošlite mi mail a ja to riešiť 

budem. Dobre? Lebo keď to robíte takto formálnym spôsobom, tak to potom stojí strašnú 

kopu peňazí a kopa papiera sa minie na to, že uznesenie sa musí a tak ďalej a tak ďalej. 

Ďakujem veľmi pekne. Ak sa už nikto nehlási do rozpravy, tak vyhlasujem rozpravu za 

ukončenú. V tomto prípade sa nehlasuje. 

 

Bod č. 9 

Rôzne 
 

Martin Chren, starosta MČ: A prechádzame k bodu číslo deväť. Bod číslo deväť je bod Rôzne. Ja 

by som navrhol, že ako starosta môžem z rokovacieho poriadku vyhlásiť najviac 

tridsaťminútovú prestávku a my máme o piatej bod vystúpenia občanov, tak by som 

navrhol, že dokončíme bod Rôzne a dáme si tú tridsaťminútovú prestávku do vystúpení 

občanov. 

 

Neuvedená, poslankyňa: .../nezrozumiteľné/ ...a čo keď bude bod Rôzne trvať dvadsaťpäť minút a 

potom budeme mať desaťminútovú prestávku? 

 

Martin Chren, starosta MČ: To beriem ako vyhrážku. Už som ten bod Rôzne otvoril, tak skúsme 

ho doklepnúť a myslím si, že nám dosť času vyjde. Nech sa páči. Do rozpravy prihlásený 

pán predseda Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Pán Strapák aj so mnou sme si dovolili pripraviť také uznesenie 

do bodu Rôzne. Týka sa práve toho jeho bodu ku základným školám a ich kapacitám. Ja to 

najprv... alebo najprv to uvediem a potom prečítam text toho uznesenia. My dostávame 

pravidelne ten informatívny materiál na každé zastupiteľstvo ku budovaniu miest v 

materských školách. To, čo pán Strapák už povedal, že teda neevidujeme si, čo nám tieto 

deti po skončení materskej školy robia. Je jasné že idú do základných škôl, ale zatiaľ sme 
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tento problém neriešili a my naozaj sa dostávame do stavu, že tie základné školy nám 

nebudú stačiť. Navyše nám prichádzajú nové a nové rezidenčné projekty, napríklad na 

Trnávke, kde toho má pribudnúť a stále sa hovorí aj pri tých nových projektoch 

rezidenčných a developerských zámeroch o nových škôlkach, že čo keby vybudovali. Ale 

o školách sa nehovorí vôbec, o navýšení kapacity vôbec a tiež sú to stovky a stovky detí, 

ktoré nám sem v podstate čochvíľa prídu, hej? Keď už len taký Discovery Tower, keď si 

predstavíme ďalšie rezidenčné projekty na Nivách alebo na Trnávke, Avidol a všetky tieto, 

čo sa budujú okolo Galvániho, plus Ovocné sady. To je zas nápor na základné školy. Na 

Trnávke sme na tom naozaj veľmi zle. Preto máme taký návrh, aby bol taký informatívny 

materiál. Stačí raz za štyri mesiace, trikrát do roka, ale aby sme evidovali jednak aktuálny 

stav obsadenosti a počtov žiakov v základných školách, aby sme vedeli, koľko ich tam 

máme a koľko je ešte voľného. Očakávané počty žiakov v nasledujúcom školskom roku a 

takú analýzu, že koľko očakávame, že budeme potrebovať vzhľadom na končiacich z 

materských škôl, ak nám tam vzrástol ten počet a prípadne aj ak posilňujeme nejaké školy, 

ideme budovať triedy. Tak tak ako máme krásny prehľadný materiál o tých materských 

školách, ten je ku každému, tak tuto samozrejme nechceme sekírovať úrad, ale možno tak 

raz za tie štyri mesiace si povedať áno a ideme rozširovať a chceme o rok alebo o dva 

dobudovať dve triedy na tejto základnej škole a podobne. Čiže ja to si dovolím prečítať, ak 

sa mi náhodou minie čas, tak si zoberiem ďalší príspevok. Takže. Miestne zastupiteľstvo 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada inžiniera Martina Chrena, starostu mestskej 

časti, aby na rokovanie Miestneho zastupiteľstva pravidelne raz za štyri mesiace predkladal 

po A Informatívnu správu o aktuálnom stave obsadenosti a počtov žiakov v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, po B predkladal očakávané počty 

žiakov v nasledujúcom školskom roku, po C Analýzu navýšenia potrieb miest vzhľadom 

na novú rezidenčnú výstavu v členení podľa volebných obvodov – sídlisk a po D Plán a 

stav budovania kapacít na základných školách. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som si možno len dovolil, keďže toto je 

taká vec, ktorá sa nebude meniť rozhodne každú chvíľu, možno kvôli tiež tomu náporu 

práce na našich kolegov, či by nestačilo, keby sme to predkladali dvakrát ročne s tým, že 

prvýkrát na budúcom zastupiteľstve v apríli a potom povedzme v októbri. Či by nebolo 

možné takto sa dohodnúť? Ok. Pán Herceg ukazuje, že si osvojuje takto zmenu uznesenia 

autoremedúrou. 

 

Peter Herceg, poslanec: Áno, ďakujem. Osvojujem si, čiže tá štyri mesiace môžeme prepísať na 

šesť mesiacov a nebude to každú tretinu roka, ale každého pol roka. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Super. Ďakujem veľmi pekne, vážim si to. Nasleduje faktickou 

poznámkou pani kolegyňa Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela zareagovať na pána 

Hercega. Možno aj do budúcnosti, aby sme vyslali taký signál spolupráce všetkých 

poslancov, myslím si, že to je zámer nás všetkých, aby sme tu konali pre dobro 

Ružinovčanov a preto by som chcela poprosiť, pretože máme komisiu školstva, mali sme 

tam aj vedúcu odboru školstva, že takéto dôležité materiály, ktoré chcete teda predkladať, 

si myslím, že na komisii školstva by odznela a mala odznieť takáto informácia a myslím si, 

že by to bolo aj veľmi vhodné, keby sme si to tam potom aj rozdiskutovali. Ďakujem 

pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasledujúci v rozprave pán magister 

Kraszkó. 
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Ivan Kraszkó, poslanec: Ďakujem, pán starosta, za slovo. Ja by som chcel uviesť alebo doplniť 

uznesenie v našom bode Rôzne o nasledujúcu vec. My sme sa už spoločne na finančnej 

komisii bavili vlastne o tom, že po schválení rozpočtu by bolo dobré pripraviť plán 

verejného obstarávania. Takže navrhujeme a teda požadujeme alebo teda chceli by sme 

požiadať pána starostu, aby po schválení rozpočtu nechal pripraviť plán verejného 

obstarávania pre rok 2019.  Navrhujeme termín, aby bol do 31. marca 2019 a bol 

zverejnený  na webovej stránke tak, ako sa to vždy robilo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja mám písomne ten návrh uznesenia 

pred sebou. Predpokladám, že aj návrhová komisia. Tiež si dovolím len poprosiť jednu 

takú zmenu. Je to napísané, že ukladá. Miestne zastupiteľstvo nemôže ukladať starostovi, 

môže žiadať. 

 

Ivan Kraszkó, poslanec: Ja sa ospravedlňujem. Je to taká moja nováčikovská chyba, ja som si to tu 

preškrtol a napísal som požiadať, takže je to požiadať, hej. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre, čiže je to takto, ďakujem.. 

 

Ivan Kraszkó, poslanec: Bolo to prvýkrát a naposledy. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Je to, odpustím vám to na prvýkrát. Je to, 

samozrejme, naša zákonná povinnosť zverejniť plán verejného obstarávania, čiže určite to 

urobíme. Tento rok bude, nazvime ho, že indikatívny, čiže všetko, čo chceme a bude sa aj 

počas roka meniť, pretože aj z tej našej činnosti potom bude vyplývať, že sa napríklad 

rozhodneme, do ktorého z investičných projektov pôjdeme podrobnejšie, ale áno. Vy ma o 

to žiadate, ja to ukladám pánu prednostovi, aby to do konca marca teda urobil. Ďakujem 

veľmi pekne. Nasleduje v bode Rôzne pán magister Matúšek. Ja som ho dnes už raz nazval 

inžinierom, tak sa ospravedlňujem. Pán magister Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: V pohode. Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Keďže som si dovolil 

vás, pána prednostu, pána vicestarostu a ďalších pozvať na ročnú hodnotiacu správu v 

priestoroch Záhradníckej 95, čo sa týka Združenia občanov a keďže som štatutárom tohto 

združenia, teraz hovorím za toto združenie, že budú prítomní práve zástupcovia 

advokátskej kancelárie a keďže sme nechali urobiť právnu analýzu, čo magistrát v zmysle 

uznesenia 692 zo siedmeho, ôsmeho decembra roku 2016 neurobil, my sme si to urobili za 

vlastné prostriedky, tak vás srdečne, kto má záujem, aby ste vedeli, aký problém prežívajú 

občania v priestoroch od Slovanetu po Jégeho, že aký tam je tlak vyvíjaný na statickú 

dopravu a ako je porušená tá norma STN 736.110. Je to poddimenzované pod päťdesiat 

percent. To je veľké sídlisko. Druhú vec, ktorú mám na vás. Ja som včera požiadal na 

zasadnutí komisiu územného plánovania a životného prostredia, aby sme sa zaoberali 

niečím, čo človeka úplne zasahuje, paralyzuje, pretože to, čo občania prežívajú na Líščích 

Nivách, Palkovičovej, Jégeho a všetci, ktorí sa do tejto lokality dostanú. V priestoroch, aby 

ste vedeli, v priestoroch na zeleni, vo verejnom parku, kde boli odstránené v minulom roku 

bilbordy, tak ich tam znova máme a kuriozitou je, že magistrát, kde je cestný správny 

orgán, udeľuje súhlasné stanovisko vo forme listu. Takže nenesie konečnú zodpovednosť, 

ale prostredníctvom pracovníkov sekcie dopravy. Predovšetkým súhlasil ale na Ružovú 

Dolinu a oni to postavili proste do verejného parku, ktorá je cez cestu. To znamená, ľudia 

sú strašne pohoršení a my bojujeme s pánom Čechvalom ako poslanci tohto obvodu od 

októbra, aby to tam nepostavili. Aj napriek tomu, že ešte sa prokuratúra k tomuto 

nevyjadrila, to tam postavili v nedeľu o deviatej hodine, možno niektorí ste to čítali na 

Facebooku, že som to zverejnil. Prosím. Ešte záverečné slovo. Prosím vás pekne, patričné 

orgány, máme tu vicestarostku, máme tu pána starostu, máme tu zástupcov Mestského 
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zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy, riešte túto udalosť, pretože to je nezákonný 

spôsob, lebo rozhodnutím stavebného úradu Mestskej časti Ružinov bol porušený správny 

poriadok, bol porušený stavebný zákon a výber lokality firmy francúzskej 

/nezrozumiteľné/ na zastávkach, ktoré majú v spravovaní od roku 1990 a podľa zmluvy s 

hlavným mestom nie sú zastávky, nie je cestná komunikácia, to je zeleň. Tak prosím vás, 

riešte to kompetentní. Ďakujem za informáciu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, ďalšia prihlásená do rozpravy pani 

poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Oberám sa kávovú prestávku, ale nevadí. Ale toto musím 

povedať, pán starosta. Vieme, že teraz od pondelka máme uzavretú túto ulicu Mlynské 

Nivy kvôli stavbe ulice Mlynské Nivy, čo som sa nedávno dozvedela, že stavebníkom ani 

nie je spoločnosť Twin City, ktorá si stavia svoj súkromný projekt, tam autobusovú 

stanicu, ale hlavné mesto. Ale investorom je Twin City. Preto ja tu mám takýto návrh pre 

vás, pán starosta, ale pomôžete mi ho možno upraviť, ako by to malo byť správne. Chcem 

vás poprosiť a poprosiť aj kolegov, aby to schválili ako uznesenie pre vás, že Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada starostu mestskej časti, aby 

uzavrel dohodu so stavebníkom a investorom Autobusovej stanice Nivy, ja neviem, ako sa 

bude volať, či len stanice Nivy, Autobusovej stanice Nivy o tom, aby po ukončení 

stavebných prác vrátili celé územie 500 bytov, najmä okolie stavby do pôvodného stavu, 

týka sa to najmä ciest, chodníkov, trávnikov a ostatnej verejnej zelene. Pretože ja viem, že 

jedna vec je nejaká dohoda, že nám dovolia parkovať obyvateľom vo svojich podzemných 

garážach vo večerných hodinách, lenže cez deň budú neporiadnici parkovať kde-kade sa 

bude dať, na trávnikoch v okolí 500 bytov, možno inde, neviem kde. Ale je to vyvolané 

práve touto investíciou. Preto som tam dala len tých 500 bytov, ale najmä okolie stavby, 

možnože aj z inej strany, všetko je to v Ružinove. Takže nás sa to veľmi týka. Takže by 

som vás poprosila, keby ste uzatvorili dohodu. Ale bude to asi trojdohoda, lebo keď 

stavebníkom je hlavné mesto, investorom je súkromná spoločnosť Twin City a Mestská 

časť Ružinov, čiže to by mala byť taká trojdohoda. Preto nechávam na vás, či tam dáme 

iba stavebníka alebo dáme investora alebo obidvaja by mali spoločne vrátiť späť stav 

našich chodníkov a ciest. Ale niečo by mohli aj vylepšiť, lebo ja neviem, teraz keď tam tie 

autá nestoja, vidno aká je Páričkova škaredá a keď potom akože ju celú vyasfaltujú, tak to 

len privítame, samozrejme. Ale to nemusí byť ich povinnosť. Alebo nevieme, aká je 

dohoda, hej? Ale minimálne nech nám vrátia minimálne do pôvodného stavu alebo 

lepšieho. A to, ja neviem, či tam mám dať celé územie 500 bytov alebo okolie stavby, ale 

nechám to tak, ako som to prečítala a povedala, je to hádam zrozumiteľné a čakám, čo mi 

na to vy poviete, pán starosta. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si možno odpovedať. No, obávam 

sa, že je to trošku nesplniteľná požiadavka, ale možno by som mal protinávrh. Čo by ste 

povedali na to, keby som zorganizoval stretnutie s našimi všetkými poslancami za Nivy a 

so zástupcom HB Reavis ako spoločné rokovanie, kde by ste mohli vzniesť túto 

požiadavku a kde by sme s nimi rokovali, že čo po skončení tej stavby môžu urobiť ako 

alternatívu k tomuto uzneseniu teraz. Pani Šimončičovej dajte prosím slovo. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem. No nepoviem nič nového, HB Reavis o tom vie, ja 

sa tým netajím, že túto spoločnosť nemám veľmi v láske. Nie je to proste mne srdcu 

blízka. Preto, čo nemám od nich na papieri, tak to je pre mňa akoby ani nebolo. Ja budem 

radšej, keď to bude dohoda, ktorá bude podpísaná a nie, že oni povedia, že čo všetko 

možné sa tam malo diať a nedialo sa. Takže budem radšej, keď to bude na papieri 

podpísané vami a ja neviem hlavným mestom, lebo aj hlavné mesto je to, ktoré to 
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spôsobuje to celé. Čiže trojdohoda by to mala byť, nielen HB Reavis. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, ja sa obávam, že neviem, či to viem vyrokovať. Len som vám 

chcel ponúknuť tú účasť na rokovaní, kde by sme pokúsili sa takúto dohodu vyrokovať. Že 

by sme zvolali takéto rokovanie. Hlavné mesto, HB Reavis, my a boli by tam aj všetci 

poslanci za Nivy, čo poviete? 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Áno a potom predložíme tento návrh, že podpíšte niečo? 

Najprv zistíme, že aká je ich vôľa? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Že by ste upravili teraz to uznesenie na to, že žiadate starostu, aby 

zvolal takéto rokovanie s cieľom uzavrieť o uvedení do pôvodného stavu. My tam ťaháme 

trošku za kratší povraz, pretože Ružinov nie je ani stavebným úradom. Stavebný úrad v 

prípade Stanice Nivy je okresný  úrad. Čiže oni sú celé o úroveň vyššie. A naozaj nie je v 

našich silách im niečo vyslovene prikázať. Na druhej strane aj počas toho verejného 

stretnutia v Dome kultúry na Nivách viacerí občania sa tam vyjadrili, že pred tou stavbou 

dával investor rôzne záväzky typu, že po skončení stavby bude tisíc parkovacích miest pre 

verejnosť a odpoveď zo strany developera tam bola, že viete, my sme sa v tejto firme 

vlastne všetci vymenili, takže si to už ani nepamätáme, čo nás tiež dosť nahnevalo... 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: No, však preto vám to hovorím. Kde je Adrián, ten už je 

dávno... pardon... 

 

Martin Chren, starosta MČ: ... aj spolu s pánom primátorom Vallom sme sa dohodli, že 

preskúmame všetky tie záväzné stanoviská vydané a požiadavky, ktoré boli, aby sme 

zistili, že čo sú naozaj tieto platné požiadavky. Čiže neviem vám odpovedať na tento návrh 

uznesenia. Vy ho samozrejme môžete predložiť, požiadať ma, aby som podpísal takú 

dohodu, ale na dohodu treba dvoch a obávam sa, že je to trošku nesplniteľné z mojej 

strany, ale navrhujem vám ako poslancom účasť, že poďme spolu na takéto rokovanie a 

pokúsme sa to vyjednať. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Dobre, čiže ak som ešte stále zapnutá, tak to ako 

preformulujem tak, ako navrhujete. Že žiadame vás, aby ste zvolali stretnutie stavebníka a 

investora za účelom dohody o tom o prinavrátení tohto okolia celého do pôvodného stavu. 

Čiže vás žiadame o zvolanie stretnutia všetkých troch, hej? Čiže chvíľočku počká 

návrhová komisia? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, môžete počkať? Dobre. Ďakujem veľmi pekne pani 

Šimončičovej. Dovoľte mi, aby som sa tiež prihlásil do rozpravy. Odovzdávam 

medzičasom vedenie schôdze teda podľa rokovacieho poriadku pánu vicestarostovi 

Patoprstému. A chcel by som vás v rozprave v bode Rôzne poinformovať len o zopár 

veciach, ktoré robíme na úrade a ktoré som si teraz písal. Prvá vec určite viete, že voľby 

prezidentské sa budú konať pätnásteho a tridsiateho marca, intenzívne naše organizačné 

oddelenie pracuje na ich príprave. Z toho dôvodu nebudeme mať v marci ani miestne 

zastupiteľstvo ako je tradičné. Pripravujeme v spolupráci s pánom poslancom Machatom, 

nepredkladali sme to dnes na zastupiteľstvo a po dohode a spolupráci s Červeným krížom 

taký nový malý sociálny program na pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Červený kríž má kúpené auto pre prevoz ľudí, ktorí sú ŤZP a vozičkárov, ak to tak môžem 

povedať. S tým, že nás požiadali o grant. Myslíme si, že lepšie než podávať im grant, tá 

jedna jazda mestom stojí päť eur plus dve eurá prístavné, bude ako keby nakúpiť 

povedzme tisíc kupónov po päť eur a dať ich priamo adresne tým ľuďom, ktorí takýto 

prevoz potrebujú. Dohromady by teda rozpočtová položka nemala byť viac ako päťtisíc eur 
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a mali by... zaplatili by sme tisíc jázd takýmto hendikepovaným osobám. Máme veľmi 

pekné odozvy na ten program, že ľudia, ktorí niekoľko rokov neboli z domu, tak vďaka 

tomuto sa dostali či už do múzea alebo na úrady a podobne. Toto budeme predkladať 

pravdepodobne na sociálnu komisiu, aby takúto výzvu, takéto niečo  schválila a vieme to 

pokryť z rozpočtu sociálneho, ktorý už dnes ste schválili. Vo štvrtok sa zúčastním 

medzirezortného pripomienkového konania. My ako Ružinov Mestská časť sme 

pripomienkovali cestný zákon v súvislosti s parkovacou politikou. Jeden z najväčších 

problémov rezidenčného parkovania na Slovensku je ten, že porušenie pravidiel 

parkovania sa nedá trestať prostredníctvom objektívnej zodpovednosti, čiže trestať sa dá 

len porušenie zákazu zastavenia a státia, ale nie porušenie parkovacích predpisov. Čiže 

nemôže na Slovensku fungovať niečo také, ako je v Prahe, že chodí auto s kamerou, 

nasníma zle parkujúcich a poštou im domov prídu pokuty. Toto chceme v zákone zmeniť. 

Ako Ružinov sme sa rozhodli, že preberieme iniciatívu pri takýchto veľkých 

celospoločenských témach. Našu pripomienku si osvojilo aj Združenie starostov, aj 

ZMOS, ktorého dokonca Ružinov nie je ani členom a práve ZMOS sa zúčastňuje 

pripomienkového konania. Pozvali ma vo štvrtok na ministerstvo vnútra ako starostu, aby 

som ich išiel o túto pripomienku zastupovať na ministerstvo vnútra. Pracujeme na 

zavádzaní pilotného projektu rezidenčného parkovania na sídlisku 500 bytov. Sám som si 

nemyslel, že sa k tomu dostaneme tak skoro, ale vzišlo to z požiadaviek obyvateľov tejto 

časti na verejnom zasadnutí a s podporou teda primátora hlavného mesta pripravujeme 

momentálne spustenie kreslenia tých dopravných projektov. Máme to predbežne 

preddiskutované aj s krajským dopravným inšpektorátom a dúfam, že ak všetko dobre 

pôjde, tak do mesiaca, do dvoch budeme môcť spustiť prvú rezidenčnú zónu, rezidenčné 

parkovanie na Nivách. Aj preto,  že sú najviac postihnutí tými dopravnými uzáverami, 

hlavne uzavretím Páričkovej ulice pri individuálnu automobilovú dopravu. Pánu 

Matúšekovi som len chcel povedať, že rovnako pracujeme a pán Lenár z RŠK mu bude 

vedieť povedať viac na riešení parkovania v zóne Palkovičova – Líščie Nivy počas 

Majstrovstiev sveta v hokeji, kde by sa dočasne mali urobiť podobné pravidlá ako boli 

počas posledných majstrovstiev sveta. To znamená, počas zápasov by tam bola prítomná 

polícia a vpúšťali len obyvateľov priamo tejto zóny s trvalým pobytom. A poslednú 

informáciu, ktorú by som vám chcel dať, že tam v lavici sedí pani Fondrková, ktorá je od 

tohto týždňa novou zamestnankyňou kancelárie starostu a jej úloha okrem iného je byť 

splnomocnenkyňou pre poslancov. Čiže ak budete niečo potrebovať riešiť na úrade, v 

priebehu tohto týždňa vám rozošleme jej kontaktné údaje a poprosím vás pri problémoch a 

otázkach, ktoré budete mať, kontaktovať buď priamo pani Fondrkovú alebo nášho pána 

prednostu Balžanku, aby sme scentralizovali informácie o tých problémoch a oni vám 

zariadia cez ostatné vecné odbory všetky veci, ktoré budete potrebovať. Je to podobný 

model, ako je zavedený aj na magistráte, kde je takisto splnomocnenec pre poslancov, 

ktorý bol ustanovený. Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Prvý prihlásený pán poslanec 

Machata, nech sa páči. 

 

Marek Machata, poslanec: Ďakujem pekne, pán vicestarosta. Ja by som možno len k tomu 

Červenému krížu. Červený kríž dostal sponzorsky niekoľko takýchto vozidiel, ktoré sú 

špeciálne upravené, je to dosť špecifické, lebo voziť obrovský vozík s nosnosťou tristo kíl 

je problém a takéto autá nie sú, ak nie sú špeciálne vyrobené na zákazku. Ja som zástupca 

strešnej organizácie jeden z dvoch najväčších na Slovensku. Červený kríž už ma v 

minulosti kontaktoval, minulý rok dokonca, že či by sme to nevedeli rozposlať medzi svoje 

členské organizácie, my zastupujeme desiatky tisíc členov po celom Slovensku. Nevedel 

som, že oslovujú aj samosprávy. Keď mi vlastne pán starosta telefonoval s týmto nápadom, 

tak bolo v podstate veľmi jednoduché to vytvoriť, pretože už som mal to rokovanie s 
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Červeným krížom ako zástupca asociácie zdravotne postihnutých za sebou. Takže len 

toľko, aby teda bolo jasné, že ako to teda vzniklo. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, pán poslanec. Ďalším v 

rozprave prihlásený pán poslanec Kraszkó. Nech sa páči, máte slovo. 

 

Ivan Kraszkó, poslanec: Ďakujem pekne. Pán starosta, ja by som nadviazal teda na tú informáciu, 

ktorú ste nám dali, že pani Fondrková by mala byť takým styčným dôstojníkom medzi 

poslancami a zvyškom mestského úradu, alebo ako by som to nazval. Keďže ja som teda tu 

nový a už som aj jednu chybu urobil, že som vás zaúkoloval miesto toho, aby som vás 

poprosil, tak aby som neurobil ďalšiu chybu, že zaúkolujem niekoho a potom mi povedia, 

že čo chcem. Tak ja by som možno poprosil o nejaké také nejaké pravidlá alebo ako by to 

malo fungovať. Lebo úplne na začiatku mi teda ešte zostala v hlave taká informácia, že 

môžeme sa obracať aj na pána prednostu, keby sme niečo potrebovali. Takže zase nechcem 

vyvolávať nejaký, že nejaké pravidlá písané, len proste tak ľudsky civilizovane, že mám 

taký problém, občania sa mi sťažujú na nejakú vec, potrebujem ísť na nejaký referát, hej, 

vybaviť, požiadať, tak asi ako si to predstavujete, aby sme mali teda predstavu o tom. 

Ďakujem pekne. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, dávam slovo pánovi starostovi, 

ktorý bude reagovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Áno, ako som povedal. Tým prioritným 

kontaktným bodom by mala byť buď pani Fondrková alebo pán prednosta. S tým, že my 

vám, samozrejme, nevieme zakázať ísť za ostatnými na úrade a ani to nemajú byť, že 

písomné pravidlá. Skôr by som bol rád, keby ste akceptovali také nepísané pravidlo. To, čo 

sa nám totiž deje a ja chápem, že zvlášť tie prvé mesiace, zvlášť pre nových poslancov boli 

o tom, že ste mnohí zisťovali. Faktom je, že príliš často sa už aj ku mne dostalo, že 

nestíhame pracovať, pretože celé dni vždycky príde nejaký iný poslanec na dve hodiny za 

nami, na všetko sa pýta, dostáva odpovede, možno niekedy aj päťkrát dve hodiny sme sa 

stretli s rôznymi poslancami a hovorili im a riešili s nimi to isté. Preto by sme boli radi, aby 

začalo fungovať to, čo teda funguje aj na hlavnom meste, že sú dva kontaktné body, pani 

Fondrková a pán prednosta, ktorý ak sa dozviete o akomkoľvek probléme, s ktorým príde 

za vami nejaký občan, tak sa stretnete s jedným z nich dvoch a oni už obehnú tie vecné 

odbory a spracujú vám odpoveď a donesú vám tú odpoveď. Čo sa nevylučuje, že 

samozrejme, ak potrebujete ísť za niekým konkrétnym, tak áno, ale potrebujeme aspoň tie 

nepísané pravidlá tomu dať, aby sa nestalo, že pri všetkých tých komisiách, ktoré sú, veľmi 

intenzívne pracujú. Teraz v tomto volebnom období možno oveľa viac než v tom minulom 

volebnom období. Okrem komisií máme všelijaké pracovné skupiny, máme jednotlivých 

poslancov a zrazu zistíme, že celé dni rokujeme a že sa nič nespravilo a tomu chceme 

dajakým spôsobom zamedziť tomu riziku. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ďakujem... aha, ďakujem. 

Ďalšia prihlásená pani poslankyňa Šimončičová. Nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Tak už vyzerá to tak, že nebudeme mať 

prestávku pred vystúpením občanov, čiže desať minút si môžeme voľne ešte rozprávať 

alebo neviem, pýtam sa. Ja som len tak, ako som to už hovorila pred chvíľou o tých 

environmentálnych záťažiach a o tej Vrakuni. Dozvedela som sa, že možno všetci poznáte 

tú veľkú environmentálnu záťaž vo Vrakuni. Tú bývalú skládku Istrochemu, či CHZD, či 

čo to bolo, kde sa ministerstvo životného prostredia rozhodlo namiesto toho, aby to celé 

odstránilo, čo sme v mestskom zastupiteľstve, aspoň som ja navrhovala kompletné 
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odstránenie, ale zodpovedná pracovníčka ministerstva životného prostredia povedala, že s 

ohľadom na šetrenie štátnych prostriedkov tak to budeme len obmurovávať alebo čo to je, 

ono sa to volá enkapsulácia, ale ja si predstavujem enkapsuláciu takú, že to máte takto 

dookola celé, ešte aj spodok. Ale toto nemôže byť spodok, lebo ako by ste sa podkopali 

pod päť hektárov, aby ste tam dali nejakú fóliu, ktorá by zabraňovala postupu tých 

nebezpečných látok do podzemných vôd a vôd Žitného ostrova. Čiže ono to akoby 

ministerstvo životného prostredia predpokladalo, že práve tie nebezpečné látky, ktoré sú v 

tom území tých päť hektárov zhruba, sa posúvajú iba takýmto smerom takto paralelne s 

podzemím, lebo že dolu, že je íl, že tam to nepôjde, ale že sa takto posúva smerom k 

Dunaju, že stačí, keď zastavia ten tok a že tam dajú nejakú stenu okolo, hej? No ono to je 

veľmi nedobré riešenie, čo sme aj kritizovali, ale ministerstvo sa takto rozhodlo, okresný 

úrad vydal územné rozhodnutie a prisúdil vraj nášmu stavebnému úradu, že bude 

stavebným úradom pri vydávaní stavebného povolenia práve na to obmurovanie. No takže, 

pán starosta, ja len viem, že ešte ani nezačalo výrubové konanie. Neviem, ako môžu mať 

oni územné, keď najprv musí byť výrubové právoplatné a potom môže vydať nejaký štátny 

orgán územné a potom až stavebné. To je zo zákona jasné. Je na to rozsudok Najvyššieho 

súdu potvrdený Ústavným súdom. Proste je to tak. Ale okresný úrad v tomto prípade pri tej 

skládke porušuje viacero zákonov, napríklad to, že EIA ešte neukončila a oni vydali 

územné rozhodnutie. Takže vôbec nerozumiem tomu , ako môžu, lebo zákon o EIA tiež o 

tom hovorí, že najprv musí byť ukončená EIA a potom, až potom začnú následné 

povoľovacie procesy. Čiže nezačalo ešte výrubové konanie, vo Vrakuni momentálne nie je 

žiadna pracovníčka, ktorá by také veci robila, takže pán starosta, odložte pero a 

nepodpisujte nič, lebo nezačalo výrubové. Len si dovoľujem upozorniť, ďakujem. 

 

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

sa prihlásil pán starosta a potom s faktickou pán poslanec Strapák. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len veľmi krátko zareagujem. Nie je 

naozaj našou úlohou posúdiť, či toto je ten najsprávnejší spôsob, ako riešiť skládku. Tiež si 

myslím, že lepšie by bolo ju odviezť. Ale nenájdete nikde na Slovensku miesto, kde by 

boli ochotní to prijať. My sme len stavebný úrad k tomuto a musím povedať, že v 

momente, keď budem môcť a budú splnené všetky zákonné požiadavky, pretože my 

musíme konať podľa zákona, tak to okamžite podpíšem, pretože financovanie vôbec tej 

enkapsulácie je financované z európskych fondov a už dnes ideme do rizika, že nestihneme 

ani len to.  A už samotná tá, to vymurovanie, obmurovanie okolo znamená, že sa zastaví 

únik materiálov a vyčistia sa podzemné vody, ktoré smerujú k Žitnému ostrovu. Postupne 

sa rozplynie a nebude tam chodiť ďalšia záťaž. A nie je to síce ideálne riešenie, ale je to 

najlepšie z možného. Ak prepadnú tie peniaze z európskych fondov, tak sa neurobí ani len 

to a tá vrakunská skládka bude ďalej nebezpečne ohrozovať okolie. Každopádne my sme 

len stavebný úrad. Našou úlohou nieje rozhodovať, akým spôsobom sa bude stavba 

vykonávať ani nič podobné. Ale keď k nám prídu všetky papiere, ktoré prísť majú, tak na 

základe toho posúdiť, či spĺňajú požiadavky zákona. My nerozhodujeme, že čo je dobré a 

čo je zlé. My len rozhodujeme, že či sú splnené požiadavky zákona. Ja ako starosta ani 

nemám možnosť v takomto prípade sa rozhodnúť, že podpísať-nepodpísať. A v tomto 

prípade naozaj ani sa to nenachádza na našom území. Možno by som si len dovolil 

apelovať, aby nejaká snaha o výrubové konanie na otrávenej zemi nespôsobila, že sa 

nakoniec tá skládka bude bez ochrany, lebo predĺži všetky procesy tak, že sa nakoniec nič 

nespraví na tom. To by som považoval za obrovské nebezpečenstvo a riziko. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Pán poslanec Strapák ďalší v 

poradí s faktickou pripomienkou. Páči sa. 
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Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Katka, ja ti k tomu poviem, ja 

som sa bavil s rôznymi odborníkmi na túto tému a na tej... ohľadom tej enkapsulácie. 

Neviem, či vieš, Bratislava alebo teda Žitný ostrov je zospodu vlastne žulové podložie, 

čiže tá enkapsulácia bude. Čiže lebo oni tam urobia, že spravia vrty, ktoré napustia 

betónom a vlastne spravia naozaj tú vaňu. Čiže to nebude len zboku. Ja len kvôli tomu to 

som chcel povedať a problém je to, že naozaj to celé odvezenie tých látok by stálo strašne 

veľa a dnes ani nevieme teda, koľko by to stálo, pretože tie Chemické závody Juraja 

Dimitrova ani nemajú presnú evidenciu, oni neurobili presnú evidenciu toho, čo tam naozaj 

v skutočnosti vyvážajú. Čiže toto je ten problém, že keď to my otvoríme a keby sme to 

začali vyvážať, čo asi nemáme kde vyviezť, tak potom by sme možno zistili, že ten 

rozpočet nám uletí naozaj do astronomických výšok a nakoniec to neurobíme. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, pán poslanec. Opäť pani 

Šimončičová reaguje. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Krátka reakcia. Pán Strapák, kolega, odporúčam vám prísť 

na našu komisiu, tam sa o tom porozprávame podrobnejšie. Viem o tom určite viacej ako 

vy. Venovala som sa tomu niekoľko rokov, minimálne štyri ako účastník konania a 

všetkých možných ďalších vecí. Ja som len preto povedala, pán starosta, že nebola by som 

rada, keby pretože európske peniaze, čo vy s tým nemáte nič, aby vás to netlačilo do 

nezákonného postupu. Ja vás preto prosím. Nebola by som rada, keby ste s ohľadom na to, 

nie je to naša vec, je to čiastočne na území Ružinova. My sme si to nevymysleli. Vtiahli 

nás do toho ako stavebný  úrad a teraz nás budú tlačiť, lebo, lebo európske peniaze. Nie je 

to náš problém. Len vás prosím, eliminujme tie nezákonné postupy a to, že Kuruc tam 

nemá žiadnu pracovníčku, akože my teraz máme konať nezákonne? Akože naša vec je to? 

Tak skúste porozprávať s kolegom starostom Kurucom, nech vypíše konanie. Ale musí to 

byť. Ja nehovorím, že to budeme zdržiavať, ale musí to byť. Ďakujem. 

 

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

Herceg faktickou na faktickú chcete reagovať. Áno, neboli ste prihlásený v čase. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ja som mal faktickú v rozprave... 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Reagovať na starostu? No to je faktickou 

na faktickú. Reagovať iba na pani Šimončičovú na jej pôvodný príspevok. Ale ste 

prihlásený v riadnom príspevku. Čiže kľudne môžete tam pokračovať. Ďakujem. Čiže 

ďalším prihláseným riadnym príspevkom je tam pán poslanec Matúšek, nech sa páči. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem. Aby ste si to nevysvetľovali kompetentní, to znamená, pani 

Fondrková, pán starosta, pán prednosta. Ja sa chcem iba uistiť z praxe. V minulom období 

som neodkladné veci išiel riešiť. Nebudem menovať na ktorom oddelení a jednoducho som 

dostal odpoveď – My nemôžeme s vami rozprávať, komunikovať a riešil som ozaj 

neodkladnú vec, ktorá súviselo, dá sa povedať, so Slovenským pozemkovým fondom a 

jednalo sa zrovna o nevysporiadané pozemky na Ostredkovej. No tak keď som bol 

nasmerovaný, že musím písomne napísať žiadosť prednostovi a tak ďalej, tak som si 

povedal, že tak takýto nezmysel mňa nikto neprinúti urobiť. Ja kvitujem tento model, ja 

nemám nič proti tomu. Ale aby sa nestalo a chcem sa preto uistiť, že vo vašej 

neprítomnosti týchto troch osôb prídem vybavovať nejaké neodkladné veci, aby som nemal 

červenú, ale aby som mal zelenú, aby si to zle nevysvetľovali zamestnanci. Ďakujem. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Keďže apel bol na pána 

starostu, tak zareaguje faktickou, nech sa páči. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Určite nebudete mať červenú a to, čo chcem 

povedať, že zamestnanci majú od dnešného dňa právo, ak majú veľa práce, povedať vám, 

keď im budete nejak volať, že máme veľa práce, budeme sa vám venovať pozajtra alebo na 

budúci týždeň. Ale prednosta a pani Fondrková sú tu na to, že sa vám budú venovať 

okamžite a ak máte niečo neodkladné, tak myslím, že sme si to za tie tri mesiace necelé už 

odskúšali, že volajte priamo mne. Každý, ak je niečo naozaj dôležité, nebezpečenstvo, 

každý z poslancov má moje číslo na mobil a som tú na to, aby som vám ho zodvihol ja 

osobne a aby som túto neodkladnú záležitosť osobne riešil. Čiže naozaj, obavu mať 

netreba. Ide skôr o to, aby naozaj mohli aj zamestnanci, nakladáme im veľa. Tým 

rozpočtom, ktorý sme schválili a je naozaj dobrý, im na ramená nakladáme naozaj 

obrovskú záťaž, čo všetko budú musieť spraviť. A občas im aj musíme urobiť to miesto na 

to, aby mohli nerušene pracovať. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Pán prednosta sa hlási o slovo? Nech sa 

páči, pán prednosta, faktickou. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ BA-Ružinov: Pán poslanec a ctené poslanecké kolégium. Ono je 

to sčasti aj preto, že tie zastupiteľstvá majú určitú periodicitu. My vnútorne máme na úrade 

pravidelné porady. To znamená, akýkoľvek váš podnet vieme spracovať na porade 

vedenia, či už je to u pána starostu alebo je to u mňa. To znamená máte relatívne rýchlo 

spätnú väzbu, pretože je zapracovaná do úloh, vedúci dá na svojho zamestnanca a následne 

vieme aj odkontrolovať a potom aj vo vzťahu k vám vystaviť, že áno, bolo to v plnení, 

respektíve bolo to splnené. Takže aj procedurálne to bude aj pre vás aj pre nás 

jednoduchšie, ale samozrejme, nikto nemôže dostať z vás poslancov červenú, to v žiadnom 

prípade. Len sme navrhli tento spôsob, aby bol procedurálne jednoduchší aj pre vás. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem pán prednosta. Faktickou 

reaguje pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem za slovo. Veľmi krátko. Veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie, 

rozumiem a prispôsobím sa tomuto modelu. Ďakujem. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Riadnym príspevkom sa 

dočkal aj pán poslanec Herceg a keďže nám odbíja pomaly sedemnásta hodina, tak pevne 

verím, že posledný  a dáme priestor občanom. Ďakujem, nech sa páči. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, ja to skúsim teda zhustiť. Jedna úplne krátka reakcia na 

vrakunskú skládku. Trochu chcem poopraviť pána starostu, lebo nie je pravda, že Ružinov 

s tým nič nemá. Ružinovský stavebný úrad s tým nič nemá, ale Ružinov ako účastník 

konania, účastník posudzovanie vplyvov EIA dal svoje nesúhlasné stanovisko. Skôr moja 

otázka bola, že či sa ďalej nedomáhal svojich práv spolu aj s Vrakuňou, ktorá tiež podala 

rozklad alebo odvolanie voči rozhodnutiu. A teda aj Katka, aj ja sme boli účastníkmi 

konania a mnoho ďalších ľudí. Cieľom bolo totiž to, aby ak sa robí toto dočasné opatrenie, 

tak to dočasné opatrenie by malo byť naozaj dočasné a označené, že dobre, jeho životnosť 

je dvadsať rokov, tridsať rokov, potom je treba zlikvidovať, lebo my to miesto na tú 

skládku musíme nájsť, my si nemôžeme dovoliť v intraviláne obce v rozvojovom území, 

ktoré časom možno bude úplne zastavané, my nevieme, alebo by bolo, ak by tam tá 

skládka nebola, nechať si takúto časovanú bombu, ešte k tomu kúsok od zdrojov pitnej 

vody na Žitnom ostrove. Čiže len toľko k tomu a ja verím, že toto sa neuzavrie na ix rokov 

a že to bude téma. A také bolo aj odborné stanovisko komisie v predošlom volebnom 

období. Čiže Ružinov má k tomu čo povedať a nesúhlasil s tým riešením, aké bolo. Čiže to 
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som chcel len poopraviť. Ale na záver. Idú občania a práve chcel som ukončiť tak 

pozitívne. Nehovorili sme dnes o tom na zastupiteľstve, ale väčšina komisií schválila 

vyhľadávanie alebo výzvu občanom, aby sa prihlásili za členov komisií na pozície 

odborníkov z radov občanov do jednotlivých komisií okrem pochopiteľne grantovej a 

komisie na ochranu verejného záujmu. Myslím, že ostatné majú tie výzvy. Takže v 

priebehu februára a marca bude výzva a budú sa prihlasovať. Ja sa teším na spoluprácu. 

Verím, že sa prihlásia ľudia, ktorí prinesú svoju odbornosť a svoj pohľad, ktorý nám 

možno chýba v niektorých komisiách. S pani predsedníčkou životného prostredia sme sa 

bavili, že nám napríklad chýba niekto práve na odpadové hospodárstvo, environmentálne 

záťaže a tak ďalej, ovzdušie a podobne, voda a takže tešíme sa, že sa prihlásia a že budú 

môcť prispieť k tej odbornej časti práce poslancov, aby sme v tých komisiách čo najlepšie, 

či už pripravovali materiály pre zastupiteľstvo a usmerňovali teda tú mestskú časť tým 

správnym smerom. Takže verím, že sa prihlási čo najviac kvalitných záujemcov o komisie. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, pán poslanec. Ešte pán starosta 

by zareagoval faktickou na pána poslanca Hercega. Nech sa páči. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Tak možno poopravím. Teda aj Ružinov, aj 

ružinovský stavebný úrad tým, že je príslušným stavebným úradom, s tým niečo má 

spoločné. Možno sa teda vyjadrím úplne jasne. Niekedy je treba urobiť rozhodnutie. 

Napriek tomu, že... alebo takto. Úplne súhlasím a dlhodobo budeme, samozrejme, 

presadzovať, aby to čo tam je otrávené, bolo odvezené preč a spravené. V tomto 

konkrétnom procese, ktorý beží, ktorý nevznikol teraz, dva roky bol na posudzovaní v 

Bruseli, vyjadrovali sa k nemu európski odborníci, rokovali o ňom a na to sú schválené 

peniaze, je proces tej kapsulácie, ktorý musí byť dokončený do konca programovacieho 

obdobia, musia byť vyčerpané tie peniaze a v tomto konkrétnom procese, ktorý prebieha, 

ak by sa on zrútil, garantujem vám, že možno päť-desať rokov sa nové peniaze nenájdu a 

nič sa s tou skládkou nebude robiť. Čiže v tomto konkrétnom procese, ktorý beží, určite 

nebudeme vznášať nejaké všeobecné pripomienky a nebudeme sa ho snažiť brzdiť, pretože 

napriek tomu, že má ďaleko od toho, aby bol dokonalý, je lepší ako keby sa tam niekoľko 

rokov neurobilo vôbec nič. A samozrejme, máte absolútnu pravdu v tom, že jediným 

správnym dlhodobým riešením je dostať to celé preč. My sme o tom rokovali aj s MŽP. 

Dokonca sú aj rôzne alternatívne riešenia, keď už to bude zakapsulované. Existujú 

baktérie, ktoré sa stravujú, oni dýchajú tie chlorovodíkové... chlórované uhľovodíky a 

vydychujú kyslík, používa sa to v Nemecku ako technológia. To už sa potom všetko dá 

použiť ako rôzne alternatívne spôsoby. Ale v prvom rade teda nechceme ohroziť ten 

proces, ktorý tam beží, lebo keby sme ho teraz ohrozili a zhodili, tak to riešenie sa odsunie 

možno o jednu dekádu a to určite nechceme dopustiť.  

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Keďže sa nikto nehlási do 

bodu Rôzne, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, ak obdržala uznesenia, aby 

ich prečítala. Ďakujem. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Teraz chceme všetky tie uznesenia schváliť? Tri 

boli. Áno? Aha, ok. Dobre. Takže máme tu uznesenie od Petra Hercega a Petra Strapáka, 

tak ho prečítam. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada inžiniera 

Martina Chrena, starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, aby na rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov pravidelne raz za šesť mesiacov 

predkladal za A Informatívnu správu o aktuálnom stave obsadenosti a počtov žiakov v 

základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, za B, očakávané počty 

žiakov v nasledujúcom školskom roku, za C Analýzu navýšenia potrieb miest vzhľadom na 

novú rezidenčnú výstavbu v členení podľa volebných obvodov sídlisk a za D plán a stav 
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budovania kapacít na základných školách. Pán starosta, dávam hlasovať... alebo teda dajte 

hlasovať. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, sú k návrhu uznesenia 

pripomienky? Ak nie, dajte prosím hlasovať. 

 

Hlasovanie: Teraz mi to zmizlo. Uznesenie bolo schválené dvadsaťjedna bolo za, ak sa nemýlim, 

dvaja sa zdržali.. alebo traja nehlasovali, tak. Ďakujem. 

hlasovanie č. 19 

za: 21 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 3 

        – uznesenie č. 25/II/2019 
 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Nech sa páči, ďalší návrh uznesenia. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Miestne zastupiteľstvo Mestskej 

časti Bratislava–Ružinov žiada, aby inžinier Martin Chren starosta za A po schválení 

rozpočtu pripravil plán verejného obstarávania pre rok 2019, za B termín do 31. marca 

2019, za C zverejniť ho na webovej stránke Mestskej časti Bratislava–Ružinov. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia 

pripomienky? Ak nie, dajte prosím hlasovať. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, dvadsaťtri prítomných, dvadsaťtri hlasovalo za, nikto sa nezdržal, nikto 

nehlasoval, nebol proti. 

hlasovanie č. 20 

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

        – uznesenie č. 26/II/2019 
 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže posledné uznesenie pani 

Kataríny Šimončičovej. Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada 

starostu Mestskej časti, aby zvolal stretnutie stavebníka, investora stavby Stanica Nivy, 

poslancov a verejnosti za účelom dohody so stavebníkom a investorom Stanice Nivy o 

tom, aby po ukončení stavebných prác vrátili celé územie okolia stavby do pôvodného 

stavu. Týka sa to najmä ciest chodníkov a trávnikov a ostatnej verejnej zelene. Termín 

ihneď. Poprosím. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia 

pripomienky? Ak nie, dajte prosím hlasovať. 

 

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

jeden nehlasoval. Konštatujem, že uznesenia v bode Rôzne sme prijali. Týmto ukončujem 

bod Rôzne a vraciam rokovanie pánovi starostovi. 

hlasovanie č. 21 

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

        – uznesenie č. 27/II/2019 
 

 

Bod 

Vystúpenie občanov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasledujúcim bodom je bod Vystúpenie 
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občanov. Do vystúpenia občanov máme prihlásenú jednu občianku, pani Miklovičovú. 

Ospravedlňujem sa za to osemminútové zdržanie, ale dokončili sme teda rokovanie aj 

program nášho zastupiteľstva. 

 

Jana Miklovičová, obyvateľka Ružinova: Ďakujem za slovo. Ja len narýchlo dokončím to, čo 

som nedopovedala. TVR je jedinou regionálnou televíziou, ktorá v tom čase, keď vznikala 

a vznikali v iných mestských častiach, ale táto ešte zatiaľ ostala, to som chcela povedať a 

potom, keď má Ružinovské Echo redakčnú radu, tak aj Ružinovská Televízia by mala mať 

nejakú dramaturgickú radu, ktorá by sa, samozrejme, nestretávala každý mesiac ako my ku 

každému číslu, ale nejaký koncept by tam mal byť. A takisto my cítime potrebu v 

redakčnej rade a chceme urobiť refleš Ružinovského Echa, no pravdepodobne to bude 

záležať aj od financií. Možno potom v tom rozpočte, ktorý sa bude meniť, by sa to našlo. 

Lebo naozaj nemôžeme ostať stereotypní. No a teraz, pán starosta, si vám dovolím tlmočiť 

požiadavky kolegýň a kolegov z tej komunity Ružinovskej občianskej iniciatívy a to je, e 

vám to pošleme aj písomne, aby ste začali konať. Vy ste to už naznačili tu, ale my sme to 

nevedeli. V tej sprenevere v RŠK aj v tej VPS-ke. Predsa tristotisíc euro bolo vybraných 

jasne akou osobou a vyšetrovateľ štyri roky nič nerobí, takže sa môžeme domnievať, že to 

je dohoda... alebo bola dohoda s vyšetrovateľom, nevieme, na čo sa čaká. Potom sme 

žiadali, ale to teraz nemyslím na to, že je posun desať minút, ale aby ste si neosvojili to, čo 

tu robil váš predchodca, že neuzavrel bod, respektíve rozrokovaný bod a nás tu nechal 

čakať až trištvrte hodinu. Takže to by sme si, prosím vás, nepriali, pretože to bolo aj tak 

ako vieme robené účelovo. No a posledné ešte, že seniori, tí sa skloňovali vo všetkých 

volebných programoch všetkých poslancov. A vieme, už to ja viem osobne, že vy plánujete 

niečo robiť, ale my by sme naozaj boli za to, aby to stereotypné dvanásťročné to, čo sa tu 

robili tie programy pre seniorov sa zmenili, inovovali, reštartovali a neviem čo a 

prispôsobili podmienkam. Ja som vám osobne dala celú analýzu, ktorú som vypracovala vo 

voľnom čase na základe mojich a teda iných skúseností a požiadaviek seniorov. Posledné 

ešte, že tešíme sa, že odozva občanov je už v materiáloch. Takže tu nebudeme hovoriť do 

čiernej diery, to je teda pozitívne pre nás. No a ešte že vari ostane aj priestor, keď občan 

vystúpi, či už k bodu aj na nejaké otázky. Ak nejaké budú. To navrhol pán poslanec 

Sloboda a bolo to veľmi ako dobré. Takže si myslím, že v tom by sa mohlo pokračovať. A 

posledné ešte. Z tohto miesta som upozorňovala vášho predchodcu na chodníkovú novelu. 

Našťastie ste sa jej teda mohli zhostiť bez problémov, pretože toho snehu toľko nebolo, ale 

my sme mali postreh a pre prax aj niečo, čo sa deje v Prahe, aj predchodcovi sme hovorili. 

Sú ochotní niektorí zástupcovia vlastníkov bytov alebo správcovia sa k tomuto pridať. 

Takže pre budúci rok, možnože bude málo snehu, ale máte naše názory, ak si ich osvojíte, 

nech sa páči. Ďakujem vám za pozornosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani Miklovičová. Tak, vyzerá to, že pán 

Herceg sa vás chce ešte niečo spýtať. Tak nech sa páči, pán Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ja len chcem potvrdiť, že v rokovacom poriadku je to tak, že sa dá 

reagovať na vystúpenie občana a občan, ak teda je ešte v rámci toho, tej reakcie poslancov, 

nás na vystúpenie občana nejaká otázka na občana, tak ten občan môže reagovať. Čiže 

rokovací poriadok to umožňuje. Čiže ak by ste  vzniesli nejakú otázku alebo niečo, k čomu 

ste sa vyjadrili, chce komentovať alebo doplniť nejaký poslanec, tak tiež môže rovno v 

tomto bode tak, ako to teraz činím ja, hej? Tak... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, týmto sme vyčerpali obsah dnešného Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava Ružinov. Najbližšie mestské zastupiteľstvo... Miestne 

zastupiteľstvo sa uskutoční 30. apríla 2019. Máme ho naplánované na štrnástu hodinu, ale 
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chcem vás pekne poprosiť. Ak by sme videli, že ten program bude taký trošku voľnejší, 

aby sme stíhali vystúpenie občanov, tak možno by sme ten začiatok posunuli, či už na 

14:30 alebo na pätnástu podľa toho, aký bude hutný ten program. Termín najbližšej 

miestnej rady je 09. apríla, kde budeme prerokovávať predložené materiály a takou 

hlavnou témou budúceho miestneho zastupiteľstva, ak sa podarí dokončiť prípravu, bude 

návrh kritérií na výber detí do škôlok, transparentného výberového konania a 

transparentných kritérií. Teším sa, že v spolupráci náš úrad so školskou komisiou sa pokúsi 

pripraviť takýto materiál. A poslednou vecou, ktorú podľa rokovacieho poriadku dnes 

musíme na našom zastupiteľstve urobiť, je finálna prezentácia prítomných poslancov. 

Takže nech sa páči, dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú účasť a veľmi 

konštruktívne rokovanie a prezentujte sa. A ďakujem veľmi pekne a na žiadosť pána 

kolegu Machatu ste každý dnes okrem bagety dostali aj tatranku, tak ešte dobrú chuť, 

dovidenia. 

 Záverečná prezentácia: 24 
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