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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z rokovania III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

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

 

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Martin Chren – starosta 

 

Overovatelia :  Ing. Michal Gašaj, PhD., Ing. Vladimír Sirotka, PhD. 

  
Návrhová komisia:               Ing. Monika Ďurajková,  Mgr. Maroš Mačuha, PhD., Mgr. Michal 

Vicáň,  

 

Skôr prišli:  Ing. František Bolgáč 

 

 

 

Schválený program: 

 

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

 – uznesenie č. 28/III/2019 

2. Návrh: všeobecne záväzného nariadenia č. .........../2019 zo dňa ..................2019 o prijímaní detí 

na predprimárne vzdelávanie  v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

 – uznesenie č. 29/III/2019 

2.a)Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych  

       realizovaných aktivít“ 

 - uznesenie č. 30/III/2019 

2.b)Informácia o situácii po požiari ubytovne Mlynské Luhy 

 - bez uznesenia 

3. Návrh: všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa ..... 

2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-  

-Ružinov č.13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej 

časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného 

stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov 

 – uznesenie č. 31/III/2019 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 

zo dňa ........... 2019 o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41 v Bratislave, a ktorým sa 

určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti 

a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti 

      – uznesenie č. 32/III/2019 
5. Návrh na súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním 

Územného plánu zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada 

 – uznesenie č. 33/III/2019 
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5.a)Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. .. z     

       .............. 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

 - uznesenie č. 34/III/2019  

6. Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01 

 – uznesenie č. 35/III/2019 
7. Návrh: všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2019 zo dňa 

.....2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–  

-Ružinov č.2/2015 zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny 

Trnávka – stred  

 – uznesenie č. 36/III/2019 

7.a) Zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti  Bratislava-Ružinov 

 - uznesenie č. 37/III/2019 

8. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

 – uznesenie č. 38/III/2019 
9. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Dubických z MŠ Stálicová 2 v Bratislave 

 – uznesenie č. 39/III/2019 
10.  Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom 

     pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, Prievozská  

    19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

     – uznesenie č. 40/III/2019 
11. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom Dulovo 

námestie č. 10,11, Košická č. 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov v bytovom dome 

       – uznesenie č. 41/III/2019 
12. Návrh -  Dodatok č. 6 k Zmluve o komplexnom nájme majetku (Cultus Ružinov, a.s.) 

      – uznesenie č. 42/III/2019 
13. Návrh na odvolanie riaditeľky príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov, 

Sklenárova 14, 821 09 Bratislava a návrh na poverenie vedením príspevkovej organizácie 

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava 

      – uznesenie č. 43/III/2019 
14. Návrh na dodatočnú voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II. 

        – uznesenie č. 44/III/2019 
15. Návrh Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej 

oblasti a životného prostredia, ktorá  predkladá odporúčanie na podpísanie zmlúv o poskytnutí 

grantov s navrhovanou výškou finančných prostriedkov 

        – uznesenie č. 45/III/2019 
16. Správa o výsledku kontroly uplatňovania VZN č. 13/2016 (spoločné stravovanie dôchodcov 

v určených zariadeniach a úhrada nákladov spojených s realizáciou zájazdov pre dôchodcov, 

ktorým finančné príspevky poskytuje mestská časť) 

       – uznesenie č. 46/III/2019 

16. a)Informácia o stave spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za  

         4. štvrťrok 2018 

   - uznesenie č. 47/III/2019 

16. b) Návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa školy z Rady školy pri Základnej škole, Ružová  

          dolina 29, Bratislava 

 - uznesenie č. 48/III/2019 

16. c)Návrh na schválenie zmien zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov v orgánoch    

    spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03  

    Bratislava, identifikačné číslo 35 768 266 

 - uznesenie č. 49/III/2019 

16. d) Návrh na spolufinancovanie projektu  ,,Prevencia kriminality mestskej časti Bratislava- 
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          -Ružinov - budovanie kamerového systému na verejných priestranstvách a verejne 

prístupných  miestach,  v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Ružinov, ako súboru 

preventívnych opatrení na znižovanie kriminality, zvýšenie bezpečnosti občanov, ochrany 

zdravia a majetku občanov"  

 - uznesenie č. 50/III/2019 

16.e) Návrh na rozhodnutie o poskytnutí náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

     - uznesenie č. 51/III/2019 

17. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

      – uznesenie č. 52/III/2019 

18. Interpelácie 

19. Rôzne 

     a) Zabezpečenie finančných prostriedkov na orez drevín v priestoroch materského centra    

         Hojdana 

      Predkladá: Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa 

     - uznesenie č. 53/III/2019 

 

 

 

PREPIS 

 

z III. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 30. 04. 2019 v zasadacej 

miestnosti Miestneho zastupiteľstva 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

Martin Chren, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi privítať vás na treťom 

rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov v tomto 

kalendárnom roku. Keďže od 14:00 beží vysielanie prvýkrát v histórii naživo nášho 

miestneho zastupiteľstva, tak už sme v éteri a chcel by som vás poprosiť, aby sme teda 

naozaj začali načas a začali hneď teraz. Dovoľte mi informovať vás, že z dnešného 

rokovania nášho Miestneho zastupiteľstva sa žiaden z poslancov neospravedlnil. Neskôr 

na naše rokovanie príde pán kolega, pán poslanec Bolgáč a poprosím vás, aby sme ako 

rokovací poriadok káže, zahájili naše rokovanie úvodnou prezentáciou. Takže panie 

poslankyne, páni poslanci, prezentujte sa prosím teraz. Ďakujem veľmi pekne. 

Konštatujem, že na úvodnej prezentácii sa prezentovalo devätnásť poslankýň a poslancov, 

čo znamená, že sme uznášaniaschopní a môžeme pokračovať ďalej v našom rokovaní. 

Prvým bodom rokovania je voľba overovateľov a schválenie programu. 

Na základe dohody poslaneckých klubov za overovateľov zápisnice z dnešného 

rokovania navrhujem zvoliť pána vicestarostu Gašaja a pána poslanca Sirotku. Má niekto 

iný návrh? Ak nie, tak dajme prosím hlasovať o zvolení pána Gašaja a pána Sirotku za 

overovateľov zápisnice, nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že pán Gašaj, pán Sirotka boli zvolení počtom 

hlasov devätnásť za, dvaja poslanci nehlasovali z dvadsaťjedna prítomných. 

hlasovanie č. 1 

za: 19 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

  – uznesenie č. 28/III/2019 

 

Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pána poslanca Mačuhu, pani viceprimátorku Štasselovú 

a pána poslanca Vicáňa. Má niekto iný návrh? Pán poslanec Herceg. 
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Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Pani viceprimátorka Štasselová je na ceste, každú chvíľu by tu 

mala byť, tak buď počkáme, alebo ju odhlasujeme a príde, alebo máme alternatívu, koho 

môžeme navrhnúť? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Tak ako predseda klubu povedzte, či zvolíme pani Štasselovú proti 

jej vôli, alebo či ??? 

 

Peter Herceg, poslanec: Nie je to proti jej vôli, ale keďže tu nie je, tak navrhujem poslankyňu 

Ďurajkovú. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže návrh je do návrhovej komisie pán 

poslanec Mačuha, pani poslankyňa Ďurajková a pán poslanec Vicáň. Pani poslankyňa 

Ďurajková, akceptujete nomináciu? 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Áno akceptujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, pani poslankyňa Ďurajková súhlasí, takže ak nie je iný návrh, 

navrhujem dajme hlasovať o návrhovej komisii v tomto zložení. Nech sa páči dámy a páni, 

hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že dvaja poslanci, jedna poslankyňa boli zvolení 

počtom hlasov dvadsaťjedna z dvadsaťdva prítomných, jeden poslanec nehlasoval. 

hlasovanie č. 2 

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

  – uznesenie č. 28/III/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Poprosím, aby návrhová komisia zaujala svoje vyhradené miesto 

a aby si do svojho stredu zvolila svojho predsedu. Dovoľte mi ešte na dnešnom rokovaní 

privítať aj všetkých zamestnancov mestskej časti, našich organizácií škôl a škôlok, ktorí sú 

tu prítomní a takisto aj verejnosť a hostí. Dnešné Miestne zastupiteľstvo je už naozaj 

pracovné, je vidieť, že po tých štyroch mesiacoch sme sa naozaj pustili do práce a preto aj 

program dnešného zastupiteľstva je naozaj bohatý. V programe máme navrhnutých 

devätnásť bodov a päť informačných materiálov a podľa rokovacieho poriadku budeme 

hlasovať najprv o programe tak, ako bol predložený a následne po jeho schválení bude čas 

na predloženie prípadných doplňujúcich návrhov k samotnému programu. A aby sme 

učinili zadosť našim procedúram, chcem sa spýtať návrhovej komisie, či sa dohodla na 

tom, kto bude predsedom návrhovej komisie? Ešte chvíľku počkáme. Takže návrhová 

komisia. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Áno, tak zvolili sme si predsedu komisie návrhovej pána 

Vicáňa. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za informáciu, čiže mali by sme teraz 

hlasovať o programe tak, ako bol predložený. Panie poslankyne, páni poslanci poprosím 

vás, aby ste hlasovali o programe najprv tak, ako bol predložený na rokovanie. Nech sa 

páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že navrhnutý program sme schválili počtom 

hlasov dvadsaťdva z dvadsaťtri prítomných, jeden poslanec nehlasoval.  

hlasovanie č. 3 

za: 22 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

  – uznesenie č. 28/III/2019 



5 

 

Teraz je čas na predloženie návrhov na doplnenie programu. V mene mestskej časti by som chcel 

navrhnúť doplnenie šiestich rôznych bodov programu a to nasledovne. Po prvé, návrh na 

doplnenie bodu programu Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a navrhujem tento bod zaradiť ako 

termínovaný na 17:15. Ide o to, že hlavné mesto predložilo návrh nového VZN-ka 

o parkovacej politike, ku ktorému sa my, ako mestské zastupiteľstvo musíme vyjadriť do 

osemnásteho mája. Keďže sme nemali dostatok času prekonzultovať tento materiál, tak 

navrhujeme uznesenie, ktorým by sme zdelegovali túto kompetenciu na našu komisiu 

dopravy po dohode s predsedami poslaneckých klubov a zároveň o 17:15 sme predbežne 

dohodnutí, že odborník z magistrátu by nám mal prísť na pätnásť minút v krátkosti 

porozprávať o novonavrhnutom VZN, čiže to je prvý návrh od nás, ako mestskej časti. 

Druhý návrh je Návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa z Rady školy pri Základnej 

škole Ružová dolina 29. Zistili sme, že pri odvolávaní zástupcov z Rady škôl sa zabudlo 

odvolať jedného zástupcu, bývalú pani poslankyňu Fondrkovú, preto by sme to chceli 

doplniť a teda uviesť veci na pravú mieru. Tretím je Návrh na schválenie zmien zástupcov 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov v orgánoch spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť. 

Štvrtým je Návrh na spolufinancovanie projektu Prevencia kriminality Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, budovanie kamerového systému na verejných priestranstvách. Ide 

o to, že máme možnosť získať dotáciu na vybudovanie kamerového systému na našich 

školách a škôlkach prioritne, ale na to potrebujeme, aby zastupiteľstvo schválilo zatiaľ 

možnosť kofinancovať tento projekt vo výške zhruba štyri a pol tisíc eur, čiže nie je to ešte 

čerpanie peňazí, je to len, aby sme mohli ten projekt dostať, tak schválenie možnosti 

kofinancovať. A posledným návrhom je Návrh na rozhodnutie o poskytnutí náhrady platu 

za nevyčerpanú dovolenku pre predchádzajúceho starostu pána Dušana Pekára, čo je 

podľa zákona materiál, ktorý oficiálne musí schváliť aj zastupiteľstvo. Čiže toto sú návrhy 

zo strany mestskej časti a teraz sa spýtam, panie poslankyne, páni poslanci, či máte aj 

nejaké ďalšie návrhy na doplnenie a rozšírenie programu? Pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem pán starosta za slovo. Ja navrhujem za bodom sedem, ak to 

časovo prejde, tak v zhode, ako ste to navrhoval vy pred 17:15 hodinou, zaradiť pod číslo 

sem a to Zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

a ostatné body, ktoré sú v zmysle pozvánky posunúť o jeden bod. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ak by som mohol, aby to bolo trošku menej náročné. Nazvali by 

sme to bod 7A. Môže byť? 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Môže byť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Čiže bod 7A, Zvolanie verejného zhromaždenia. Ďakujem 

veľmi pekne. Pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja mám tri návrhy. Jeden je doplniť informatívny bod, ku 

ktorému máme informatívny materiál. Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miezd 

v materských školách s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít ako riadny bod hneď 

za bod číslo 2, čiže napríklad ako bod 2A. Keďže budeme sa rozprávať o VZN-ku 

o kapacitách škôlok, ktoré nejakými kritériami chceme naplniť, tak potrebujeme, aj na 

komisii územného plánovania bola o tom diskusia, porozprávať sa aj o tých navyšovaných 

kapacitách, čiže navrhujem presunúť z informatívnych do riadnych bodov ten bod o 

situácii pri navyšovaní miezd v materských školách. To je jeden návrh. Druhý bod takisto 

informatívny materiál, bod Informácie o stave spoločnosti Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb máme informatívny materiál, vložiť ho ako riadny materiál za 

bod Správa o výsledku kontroly uplatňovania VZN 13/2016 Spoločné stravovanie 
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dôchodcov a tak ďalej. Čiže je to správa z kontroly a po nej zaradiť ako riadny bod Správu 

o spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb. A tretí návrh je, doplniť bod 

Informácia o situácii po požiari ubytovne na Mlynských Luhoch a opatreniach Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov. Bolo to aj predtým po konzultáciách predsedu bytovej komisie 

a pána vicestarostu Patoprstého, takže navrhujeme doplniť aj tento ako riadny bod a môže 

byť pred bodom Rôzne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ak by som si mohol dovoliť navrhnúť, my sme sa o tomto bode 

rozprávali. Ja som požiadal na šestnástu hodinu, aby tu bol prítomný aj náš veliteľ 

Mestskej polície Bratislava II, ktorý bol prítomný, ale je zároveň na zastupiteľstve 

v Podunajských Biskupiciach dnes, aj šéf nášho odboru krízového riadenia, čiže ak by sme 

mohli o tom požiari ubytovne, to dať na 16:00 ako terminovaný bod, tak by tu boli 

prítomní aj zodpovední zamestnanci. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem v poriadku, súhlasím. 

 

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

Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela zareagovať na pána 

kolegu Hercega, čo sa týka toho informatívneho materiálu o materských školách. Ja by 

som chcela iba dať do pozornosti, že práve sme v štádiu prijímania detí do materských 

škôlok. Nevieme ešte presné počty. Takže na komisii školstva určite budeme o tomto 

rozprávať a bola by som veľmi rada, keby tento materiál sa potom presunul do budúceho 

zastupiteľstva. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. My sme mali teda dohodu v rámci klubu 

s Peťom Hercegom, že ja by som predložila ten informatívny materiál ako riadny rokovací 

bod, tak mi to vlastne už teraz povedal, tak nemám ďalšie návrhy. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dá sa aj odhlásiť nabudúce. Pani poslankyňa 

Biharyová. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Ja len chcem upozorniť na bod štyri, ktorý vlastne v programe 

je Návrh novely VZN-ka z roku 2011. Po konzultácii aj s právnym odborom sme sa 

dohodli, že to je celé nové VZN-ko a nie návrh novely. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Aha áno, ďakujem veľmi pekne. Čiže to si asi autoremedúrou 

môžem osvojiť, že sa len mení bod z návrhu novely na návrh VZN. Ok. Ďakujem veľmi 

pekne. Teraz by sme mali hlasovať o jednotlivých návrhoch na doplnenie programu. Ak 

nikto nedá procedurálny návrh, aby sme hlasovali o nich naraz, tak budeme musieť 

hlasovať o každom zvlášť. Takže budeme hlasovať o každom zvlášť. Čiže poprosím vás, 

aby ste teraz hlasovali o zaradení bodu programu, Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

Termínovaný bod na 17:15. Nech sa páči, otváram hlasovanie. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že návrh sme prijali s počtom hlasov poslancov 

dvadsaťtri za z dvadsaťštyri prítomných. 
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hlasovanie č. 4 

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

  – doplnenie programu bolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: Všetky ďalšie návrhy za nás, ako mestskú časť, navrhujem doplniť 

teda za bod šestnásť, teda normálne v programe, pokiaľ nebolo povedané inak. Čiže 

ďalším je Návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa z rady školy pri Základnej škole 

Ružová dolina 29. Poprosím o hlasovanie o zaradenie tohto materiálu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že zaradenie tohto materiálu sme schválili počtom hlasov 

dvadsaťpäť za z dvadsaťpäť prítomných. 

hlasovanie č. 5 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – doplnenie programu bolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším je zaradenie materiálu, Návrh na schválenie zmien zástupcov 

mestskej časti Bratislava - Ružinov v orgánoch spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, 

akciová spoločnosť. Nech sa páči, hlasujte o zaradení tohto materiálu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že aj tento materiál sme zaradili počtom hlasov dvadsaťpäť za 

z dvadsaťpäť prítomných. 

hlasovanie č. 6 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – doplnenie programu bolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom je zaradenie materiálu, Návrh na spolufinancovanie 

projektu Prevencia kriminality Mestskej časti Bratislava - Ružinov, budovanie kamerového 

systému na verejných priestranstvách a tak ďalej. Prosím o hlasovanie o zaradení tohto 

materiálu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že zaradenie materiálu sme schválili počtom hlasov 

dvadsaťštyri poslancov za z dvadsaťpäť prítomných, jedna poslankyňa nehlasovala. 

hlasovanie č. 7 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – doplnenie programu bolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalej prosím o hlasovanie o zaradenie materiálu, Návrh na 

rozhodnutie o poskytnutí náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku. Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že zaradenie tohto dokumentu sme schválili počtom hlasov 

dvadsaťpäť za z dvadsaťpäť prítomných. 

hlasovanie č. 8 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – doplnenie programu bolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalej prosím hlasujme o zaradení materiálu o verejnom zhromaždení 

obyvateľov k parkovacej politike, ako bod 7A do nášho programu na základe návrhu pána 

poslanca Matúšeka. Nech sa páči, otváram hlasovanie. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh sme schválili počtom dvadsaťdva za z dvadsaťpäť 

prítomných, traja poslanci sa zdržali. 

 



8 

 

hlasovanie č. 9 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – doplnenie programu bolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalej prosím, hlasujme o návrhu pána poslanca Hercega, jeho prvý 

návrh je Informatívny materiál o počte miest v škôlkach zaradiť ako bod 2B, ako riadny 

materiál. Nech sa páči, otváram hlasovanie. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh sme schválili za bolo dvadsať poslancov, proti jeden, 

zdržali sa dvaja a dvaja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č. 10 

za: 20  proti: 1  zdržali sa: 2  nehlasovali: 2 

  – doplnenie programu bolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalej, druhý návrh pána poslanca Hercega za bod Správa o výsledku 

kontroly uplatňovania VZN č.13/2016 preradiť informatívny materiál o Informácia o stave 

spoločnosti Ružinovský podnik VPS ako riadny materiál. Nech sa páči, hlasujme o tomto 

návrhu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že návrh sme schválili počtom hlasov dvadsaťdva za, jeden 

poslanec sa zdržal, dvaja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č. 11 

za: 22 proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 2 

  – doplnenie programu bolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: Posledný návrh, doplniť do programu bod Informácia o situácii po 

požiari ubytovne na Mlynských Luhoch a opatreniach Mestskej časti Bratislava - Ružinov, 

ako bod o 16:00 na tretí návrh pána poslanca Hercega. Nech sa páči, hlasujte o zaradení do 

programu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh bol jednohlasne schválený počtom hlasov 

dvadsaťpäť za. 

hlasovanie č. 12 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – doplnenie programu bolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čím sa nám pracovný program dnešného zastupiteľstva rozrástol, ak 

to dobre počítam, o ďalších deväť bodov. Celkovo narástol na dvadsaťosem bodov. Takže 

dnes nás čaká dlhý deň. 

 

Bod č. 2 

Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia č. .........../2019 zo dňa ..................2019 o prijímaní 

detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

Martin Chren, starosta MČ: Navrhujem, aby sme priamo v zmysle programu prešli k ďalšiemu 

bodu programu, ktorým je Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prijímanie detí na 

predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. Pred tým, ako poprosím pani riaditeľku Kováčovú, aby vám 

povedala pár slovu k tomuto materiálu, dovoľte mi, aby som ho uviedol stručne aj ja. 

Tento materiál vznikol na základe veľmi silného dopytu a na základe toho, že sme sa 

rozprávali aj s drvivou väčšinou vás poslancov v našom zastupiteľstve, ktorí už 
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v predvolebnom čase hovorili o tom, že je potrebné prijať transparentné kritériá na 

prijímanie a výber detí do našich škôlok. Viete, že v ružinovských škôlkach je menšia 

kapacita na prijatie detí, než je všeobecný záujem a počtu detí, ktoré môžeme prijať a teda 

mnohí z nás sme dostávali množstvo podnetov a otázok od rodičov, prečo bolo niektoré 

dieťa vybraté a niektoré dieťa aj viac rokov po sebe nie. Preto sme sa dohodli a vnímam to 

ako veľmi širokú dohodu a objednávku v snahe vytvoriť čo najviac transparentný systém, 

čo najviac ukázať, akým spôsobom sa vyberajú deti do škôlok. Je to pomerne 

komplikovaná situácia, pretože zákony dnes sú na Slovensku nastavené tak, že pri 

škôlkach neexistuje rajonizácia a zákon nám doslova zakazuje dve veci. Zakazuje nám 

prijať pravidlá, ktoré by povedali, že do našich škôlok môžeme vyberať len ružinovské 

deti, to jednoducho nie je možné. Napriek tomu, že sú mestské časti v Bratislave, ktoré 

majú dokonca takéto VZN a prokurátor ho nenapadol, v súlade so zákonom nie je možné 

prijať takýto spôsob rajonizácie do škôlok a druhý komplikovaný problém je, že zákon 

jasne hovorí a aj metodický pokyn ministerstva školstva, že nemáme právo dokonca ani 

len nariadiť riaditeľkám škôlok, na základe akých kritérií majú prijímať deti do škôlok. 

Rozhodnutie o prijatí detí do škôlok je len kompetenciou riaditeľov škôl. Dokonca tie 

platné zákony zachádzajú tak ďaleko, že nám doslova zakazujú mať jednotný formulár 

prihlášky, ktorý by mestská časť používala na prihlásenie do škôlok. My sme sa s touto 

situáciou potýkali tak, ako sa s ňou potýka množstvo samospráv. Na jednej strane aj po 

dnešnom obede a s naším županom Jurajom Drobom mám informáciu, že sa chystá zmena 

zákona, ktorá prinesie rajonizáciu do škôlok od roku 2020, avšak na nej sa stále ešte len 

pracuje. Na strane druhej sme chceli stanoviť transparentné pravidlá a priniesť 

transparentnosť výberu detí do škôlok, avšak zákon nám to zakazuje. Preto sme 

v intenzívnej spolupráci, za ktorú chcem poďakovať, aj s našou školskou komisiou 

a s naším odborom školstva pripravili návrh VZN, ktorý stanovuje odporúčané kritériá na 

výber detí do škôlok. Tým sme sa teda vysporiadali s tým, že nemôžme stanoviť povinné 

takéto kritériá a zároveň tam ustanovuje verejnú kontrolu vo forme toho, že zoznam 

prijatých detí aj s tým bodovým počtom, má byť zverejňovaný na webových stránkach, 

takže aj keď my nemôžme prikázať riaditeľom, aby tento systém používali, vieme urobiť 

verejnú kontrolu, kontrolu vás poslancov a kontrolu aj rodičov o tom, ako boli deti vybraté 

a prečo boli takým spôsobom vybraté. Veľmi dlho sme o tom hovorili, viem, že aj zo 

včerajšieho rokovania komisie školstva existuje nejaký spoločný pozmeňujúci návrh, ktorý 

má ešte vylepšiť tento návrh všeobecne záväzného nariadenia a ja by som teraz ešte 

odovzdal slovo pani Kováčovej, aby povedala viac o tých takých technikách a detailoch. 

 

Mgr. Viera Kováčová, riaditeľka referátu metodiky škôl, kultúry a športu: Neviem, ako sa to 

zapína, ale nejak to zapnem. Dobrý deň, príjemný deň prajem. Tak predkladám vám naozaj 

materiál, ktorý dal zabrať, myslím, všetkým zúčastneným. Chcem vyjadriť touto cestou aj 

pomoc všetkým pánom poslancom a poslankyniam, ktorí nejakým spôsobom dali podnety, 

návrh a prispeli k tvorbe tohto výsledného materiálu. Pristupovali sme k tomuto materiálu 

hlavne z pohľadu, ktorý povedal pán starosta. Stransparentniť a zviditeľniť spôsob 

prijímania detí do materských škôl, vniesť doňho nejaké vnútorné pravidlá, nejaký úzus 

taký, aby prispel k zlepšeniu situácie. Druhým pohľadom bolo trošíčku pomôcť aj rodičovi 

pri predkladaní žiadostí, aj tomuto je venovaná istá časť tohto všeobecne záväzného 

nariadenia, teda tohto návrhu. A najťažšou a najťažšie formulovanou časťou navrhovanou 

je bodovací systém a sú tam kritériá prijímania. Táto časť má vyložene odporúčací 

charakter, pretože zákon právomoc o prijímaní deti v plnej miere dáva do rúk riaditeľa 

školy. Chceme mu ale pomôcť v tom, aby získal väčšie množstvo informácií od zákonných 

zástupcov a mohol naozaj s väčšou validitou rozhodovať. Nepísanou prílohou, alebo takou 

odporúčanou súčasťou, aj keď žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy nemá 

predpísanú formu a keď to zákonný zástupca napíše na akomkoľvek zdrape papiera, škola 

je povinná tú žiadosť akceptovať. Napriek tomu sme si dovolili predložiť taký vzor 
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žiadosti ako pomôcku zákonným zástupcom, ktorá v sebe obsahuje časti, ktoré zákonný 

zástupca poskytuje ako informáciu riaditeľovi školy dobrovoľne. Ak ju neposkytne, 

neposkytne, tým pádom sa s tými údajmi nebude teda riaditeľka zaoberať, ak poskytne, tak 

samozrejme, je to v jeho prospech, lebo vo vyhodnotení by tieto skutočnosti mali byť 

zohľadnené. Samozrejme, sme pripravení na to, že všetko čo sa robí prvýkrát, nie je 

dokonalé. To znamená, predpokladáme, že keď sa uvedie za predpokladu, že schválite 

tento návrh, uvedie VZN do praxe, tak vlastne až prax ukáže, čo sa osvedčilo, čo sa 

neosvedčilo, čo budeme navrhovať vylepšiť a meniť. Ako ste správne počuli, aj pán 

starosta tu spomenul, že pripravovaný návrh zákona 317 o pedagogických zamestnancoch 

a školského zákona, ktorý prinesie zmeny aj v povinnej školskej dochádzke, lebo teda deti 

predškolského veku by sa mali stať súčasťou povinnej školskej dochádzky. A tým pádom 

to, čím sa my tu zaoberáme, vlastne bude aj samozrejmosťou, lebo budeme povinní 

postaviť školský obvod aj pre materskú školu. Ale to je ďaleká budúcnosť. Takže týmto by 

som sa ešte nezaoberala, lebo môže sa stať, že návrh nebude schválený. Dám vám priestor 

na otázky, ak vás niečo zaujíma. Snažila som sa povedať s asi akou filozofiou sme k tomu 

pristúpili. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani Kováčová a nech sa páči, otváram 

rozpravu k tomuto bodu programu. Pani poslankyňa Kulifajová. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Dobrý deň. Takže ako bolo povedané, naozaj táto téma 

problematiky s prijímaním detí do materských škôlok je veľmi diskutovaná téma nielen 

teraz, ale už aj celé roky. Stretávame dennodenne občanov, rodičov detí, ktorí chcú 

prihlásiť deti do škôlok a oni hovoria, že nerozumejú jednoznačne systému a nerozumejú 

na základe čoho boli ich deti prijaté. Takže práve kvôli tomu vzniklo VZN-ko, ktoré si 

nastavilo nejaký bodovací systém a chceli by sme, aby vďaka tomu bodovaciemu systému 

bolo verejnosti a rodičom jasné, alebo nejakým spôsobom stransparentnené prijímanie detí 

do základných... do materských škôlok. Ako komisia školstva, kultúry a športu sme 

obdržali niekoľko pripomienok k danej téme. Pripomienky sme vyhodnotili, dokonca 

v pondelok zasadalo aj mimoriadne stretnutie komisie a komisia prešla jednu pripomienku 

za druhou, bod po bode, o všetkých sme sa rozprávali a jednoznačne sme sa dohodli, že by 

sme chceli uznesenie doplniť a chceli by sme doplniť bod paragrafu päť, odseku štyri 

písmeno G, ktorý by po našej zmene znel - Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do materskej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré k 31.8. príslušného kalendárneho roka dovŕši 

vek troch rokov života. - Mali by tam tento bod, ak niekto nemá otvorené to VZN-ko sa 

práve týka toho, že by sme chceli zvýhodniť deti a rodičov, ktoré si už v minulosti podali 

žiadosť o prijatie dieťaťa a nedostali sa. Ten bod nebol jednoznačne definovaný tým, aby 

sa nám nestalo, že rodičia si už vo veku dvoch rokov dieťaťa žiadajú prijatie, nedostanú sa, 

čiže už dopredu rátajú s tým, že dostanú dva body. Preto sme si ho dovolili doplniť o tento 

bod, ktorý jednoznačne hovorí, že dva body sa začínajú dostávať vtedy, ak si naozaj 

žiadajú, prihlásia... ak naozaj dajú prihlášku dieťaťa, ktoré má tri roky. Takže mám 

pripravené uznesenie a rada by som ho predložila návrhovej komisii. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Predložte ho prosím návrhovej komisii. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Teda prijali sme pozmeňujúci návrh. Ďalej diskusia s faktickou 

poznámkou pani Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno len chcela doplniť pani 
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predsedníčku pre ilustráciu, aby občania vedeli, že skutočne práve k tomuto VZN-ku sme 

pristupovali maximálne zodpovedne. Chcem aj z tohto miesta oceniť pána starostu a jeho 

odvahu, že sme sa pustili do tak náročného materiálu s vzhľadom k tomu, aká je súčasná 

legislatíva. Určite chcem ubezpečiť riaditeľky škôl, že nechceme siahať na ich 

kompetencie, pretože je to ich výsostná kompetencia, ale v súčinnosti poslanci, vedenie 

úradu, riaditelia škôl sa snažíme nájsť tie optimálne a najtransparentnejšie pravidlá, aby 

občania mali skutočne pocit určitého spravodlivejšieho zaraďovania detí. Ja by som len pre 

ilustráciu povedala toľko, že prišlo niekoľko pripomienok a skúsim iba jednu povedať. 

Veľmi sa mi páči bodovací systém, hovorí občan. Ja by som navrhol ešte nejaké body pre 

deti, ktoré pred nastúpením do škôlky boli v jasliach. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Pani poslankyňa prihláste sa priamo do debaty, lebo toto 

bola faktická poznámka, jedna minúta len, ale môžete sa ešte prihlásiť do rozpravy. 

Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Tiež by som chcela povedať môj názor na 

toto VZN. Ja budem hlasovať za, a priori nie som proti, ale myslím si, že ten zámer toho 

VZN-ka je určite pozitívny a dobrý stransparentniť prijímanie detí do škôlok, ale je tam 

veľa otáznikov pre mňa a trošku to bolo šité horúcou ihlou, pretože veľa vecí je tam 

s otáznikom a toto VZN-ko je neskontrolovateľné, to znamená, že nikto vlastne nebude 

vedieť, kto, kedy, ako, na základe čoho tie body dal a tiež vlastne tí rodičia nebude možné 

ich skontrolovať, že na základe čoho vlastne tie body boli pridelené. No a ešte taká druhá 

moja výhrada je, že je nevykonateľné, že tie riaditeľky to majú len ako usmernenie. Čiže 

my vlastne nevieme, či to budú dodržiavať a len čas ukáže, či to budú dodržiavať. No 

a hovorím, ako určite ten zámer je fajn, len by tam bolo treba dlhšiu diskusiu ohľadne toho 

VZN a možno sa pozrieť na to komplexnejšie. Ďakujem za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán vicestarosta 

Patoprstý. 

 

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

zareagujem na slovo na pani kolegyňu Ďurajkovú. To VZN-ko je kontrolovateľné, presne 

na to tu máme pána kontrolóra, ktorý môže ísť a kontrolovať podľa prihlášok tie body, 

ktoré boli pridelené a čo sa týka toho, že je to iba usmerňujúce a nie záväzné, tak dobre 

vieme, že žiaľbohu tak je nastavená legislatíva zákona a nemôžeme to dať ako nariadenie, 

pretože tým pádom by sme my boli v rozpore so zákonom. Ale pevne verím, že pani 

riaditeľky to tiež privítajú, pretože je to pomoc aj pre nich, aby sa naozaj tie všetky 

konania zosúladili tak, aby boli rovnaké na všetkých škôlkach, aby nevznikali zbytočné 

podozrenia, ktoré žiaľbohu musíme aj my riešiť. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno s reakciou na faktickú, pani Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: To, že je neskontrolovateľné som skôr myslela smerom na tých 

rodičov, ktorí vlastne môžu si nahlásiť de facto, čo chcú a my nemôžme od nich žiadať to 

potvrdenie, že či sú zamestnaní atakďalej. Čiže ja som skôr na tých rodičov myslela, že 

ako im dôverovať a čas ukáže teda, že či tie petržalské deti a vrakunské deti nebudú 

uprednostnené, keď si tam kvázi, povedzme tak laicky, nebúchajú body s tým, že teda tá 

penalizácia, keď im aj hrozí, tak nebudú nejak veľmi ohrození a hovorím, že skôr sa 

zamerajme na to usmernenie ministerstva školstva, že skúsme s nimi nejak komunikovať, 

aby sa dokázala tá rajonizácia vytvoriť, že tam vidím ten hlavný problém. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie prihlásenie do rozpravy, pani 
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viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Naozaj si myslím, že téma je ožehavá, ako všetci 

vieme a súhlasím so svojou predrečníčkou, že vyžadovala by si dlhšiu diskusiu 

a pripomienkovací proces a možno aj diskusiu s legislatívnym orgánom, ktorý vlastne 

tento zákon... ktorého usmerňuje tento zákon. Názov toho materiálu je Všeobecne záväzné 

nariadenie, to znamená, že je záväzné. Súčasne my hovoríme, že nie je záväzné, pretože to 

nemôžeme urobiť záväzné a môžeme to len odporúčať. Zároveň hovoríme, že to budeme 

kontrolovať, ale keďže to je, alebo nie je záväzné, nevieme ako tie kontroly dopadnú. Čiže 

samotná podstata tohto návrhu je tak mätúca, ako to, z čoho vychádza. To nehovorím, že 

vy ste to pripravili mätúco, ale tie fakty, ktoré sa tu uvádzajú, sú tak mätúce, že 

jednoducho to VZN-ko nie je vykonateľné a ani nemáme nástroj, ako ho kontrolovať, 

respektíve nemáme legislatívnu oporu, ako ho vieme kontrolovať. Uvidíme, ako sa bude 

vyvíjať táto debata, ja naozaj, čím viac sa o tom rozprávame, rozprávali sme sa o tom na 

klube, medzi poslancami, s kolegami, s odborníkmi, tak tým ďalej sa mi zdá, že to VZN-ko 

je len naozaj nejaký proklamatívny materiál, ktorý proste, je to až hanba, že teda je to vo 

forme všeobecného záväzného nariadenia, lebo ho naozaj nevieme vykonávať tak, ako ste 

citovali na začiatku zákon. Takže uvidíme. My máme pripravené nejaké odporúčanie. 

Uvidíme, ako sa k tomu postavia ostatní poslanci, ale ja naozaj pochybujem, prečo by sme 

mali takéto nevykonateľné VZN-ko prijímať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, ďalšia v rozprave pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem mojej predrečníčke, že to 

takto vysvetlila. Mňa to tiež zarazilo, keď pán vicestarosta Patoprstý hovorí, však to vôbec 

nenariaďujeme, ale zároveň to nazývame nariadením. Ja by som len chcela, pán starosta, 

už som mala pripomienky vôbec k príprave všeobecne záväzných nariadení, ako takých 

a v Ružinove. Mne sa viaceré veci nepáčia a keďže nemáme pravidlá na prípravu 

všeobecne záväzných nariadení, tak vás chcem poprosiť. Pán starosta, chcem vás poprosiť, 

nejdem vám to dávať ako uznesenie, lebo verím, že to sám spolu s pánom prednostom sa 

do toho pustíte a vypracujete pravidlá pre prípravu všeobecne záväzných nariadení. Má to 

hlavné mesto, z toho vychádzam a my to nemáme Ružinov. Aby sme predišli takýmto 

krokom, ako kto mal prvý dávať, ktorá komisia a kedy máme dostať vyhodnotenie 

pripomienok. Proste majú byť jasné pravidlá. Dnes máme tri všeobecné záväzné 

nariadenia, teda návrhy. Už sme jedno schválili, za takú krátku dobu štyri. Verím, že budú 

ďalšie, že sme si nevyčerpali všetky VZN-ká, takže tie pravidlá sa zídu, keď ich budeme 

mať. Stačí pán starosta, nemusím to dávať ako uznesenie. Osvojte si to a vypracujete 

takéto voľačo. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Budeme o tom diskutovať. Pravidlá 

stanovuje zákon, mestské pravidlá napríklad hovoria, že poslanec nemá právo dať návrh 

VZN, čo by sme asi nechceli u nás urobiť, ale budeme o tom určite diskutovať. S faktickou 

poznámkou pani Kulifajová. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ja by som len chcela reagovať na moje predchodkyne. Dĺžka 

času, ako dlho sa pripravovalo toto VZN-ko, je veľmi relatívny pojem, čo je veľa, čo je 

málo. Tomu celkom nerozumiem, pretože my už niekoľko týždňov a dokonca si dovolím 

povedať aj mesiacov nad touto témou aktívne uvažujeme a toto, čo vyšlo, je naozaj 

pripravený materiál, ktorý sme počúvali občanov, chodili sme v uliciach a niekoľkokrát 

sme niekoľko mesiacov nad tým sedeli. Chcem podotknúť, že toto VZN-ko prešlo na 

pripomienkovanie všetkými komisiami, kde bolo jednoznačne schválené a takýto stav 

prišiel aj k nám do komisie Takže nerozumiem celkom, prečo tie pripomienky neboli 
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predtým, prečo sa to neprediskutovalo. Ešte raz opakujem, prešlo to všetkými komisiami 

a výsledok bol, že je jednohlasne schválené. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže toto bola faktická poznámka, na 

faktickú sa nedá reagovať ďalšími faktickými. Takže v debate ďalej nasleduje pán 

poslanec Bodnár. Aha pardon, pani Šimončičová má právo reagovať ešte faktickou na 

faktickú, ospravedlňujem sa. Čiže poprosím najprv pani Šimončičovú na minútu a potom 

pán Bodnár s riadnym príspevkom. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja neviem prečo pani Kulifajová 

reagovala tak, ako reagovala na môj príspevok. Ja som o žiadnej dĺžke nehovorila, ja som 

hovorila len o všeobecne platných pravidlách pre prípravu všeobecne záväzných nariadení, 

aby nám to bolo jasné a nič som nekritizovala, ani o dĺžke som nehovorila. Takže vaša 

faktická poznámka nebola na môj diskusný príspevok, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Nemôžme robiť prestrelku faktickými poznámkami, lebo 

by to bolo proti, ale reagovali ste pani viceprimátorka v čase, kedy už bola faktická 

poznámka. Na faktickú sa nedá reagovať faktickou. Čiže nasleduje pán poslanec Bodnár 

teraz a potom riadnym príspevkom pán poslanec Čechvala. Skúsme to technicky 

vymyslieť, ako ich prehodíme v tom poradí. Pán Bodnár, nech sa páči. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja celkom rozumiem, prečo VZN-ko bolo pripravené, 

ale trošku zareagujem na váš status, pán starosta. Vy ste spomenuli, že dieťa sa musí do 

škôlky dostať férovo a nie za obálku. Rozumiem, kam tým smerujete a skôr ten môj 

príspevok je o tom, že by som apeloval na rodičov, že ak majú podozrenie o nejakom 

korupčnom správaní nejakých riaditeliek materských škôl, tak nech to nahlásia príslušným 

orgánom a respektíve môžu nahlásiť aj nám ako poslancom. Len toľko som chcel k tomu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a desaťkrát podpisujem. Nech sa páči, pán 

poslanec Čechvala. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Ďakujem. Pri všetkom, čo tu bolo povedané, pri všetkých nedostatkoch, 

keď sme sa o tom rozprávali ešte včera večer, tak vzišla jedna ďalšia pripomienka, čím sa 

zároveň ospravedlňujem členom komisie, že sme to nestihli prejednať na komisii. Takže je 

tam návrh na zmenu VZN, neviem či to môžem predniesť teraz. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, nech sa páči. A musíte aj písomne návrhovej komisii predložiť 

potom. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Áno, je to paragraf päť, odstavec štyri, to sú kritériá odporúčacieho 

bodovacieho systému na účely tohto nariadenia. Nové znenie písmeno C, trvalý pobyt otca 

v mestskej časti BA-Ružinov štyri body, pôvodne boli dva a trvalý pobyt matky v mestskej 

časti BA-Ružinov štyri body, pretože si myslíme, že tam je ako najväčšia váha toho, aby 

sme zohľadnili to, že sa jedná o Mestskú časť Ružinov. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Za seba poviem, že toto bola zmena, ktorú 

som aj navrhoval a prekvapilo ma celkom, že nebola schválená na včerajšej školskej 

komisii a osvojujem si tento návrh autoremedúrou ako predkladateľ, čiže nie je potrebné 

ho ani predkladať ako pozmeňujúci návrh. Dúfam, že ale teda nebude toto takým nejakým 

štandardom, že namiesto politickej dohody všetkých klubov sa budeme navzájom 

predháňať, že kto dá viacej bodov a na nejaké kritérium, ktoré sa obyvateľom viacej páči. 

Takže to je teda naozaj výnimka. Ďakujem. Lebo zatiaľ máme veľmi dobrú spoluprácu 
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a nerobili sme takéto veci. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej druhým príspevkom v rozprave 

pani viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ja chcem len reagovať na vlastne našu reakciu, na moju reakciu... 

teda na reakciu kolegyne na náš... môj príspevok. Nie vo všetkých komisiách prešiel tento 

návrh. Informatizačná komisia ho neschválila, alebo neodporúčala a takisto my sme sa tej 

téme venovali aj ešte pred kampaňou, v rámci kampane sme to rozoberali a presne sme 

narazili na to, že mali sme vymyslený, mali sme naozaj popísaný celý proces a vymyslený 

celý systém, možno ešte lepší ako tento, ale presne sme narazili na toto, že jednoducho to 

nie je v našej moci predpisovať a usmerňovať. Ja dúfam, že teda tak, ako sme sa dohodli, 

že bude tu ešte nejaký ďalší návrh, ktorým budeme chcieť, aby sme získali nejaké 

usmernenia od ministerstva, ale práve preto, že je to také nejednoznačné, je to pekné. 

Akože je to fajn, ale nikto nijako to nevie vymáhať. Nikto nijako to nevie skontrolovať. 

Ani keď bude zoznam obodovaných detí, ani tak neprídeme na to, že či náhodou niekto si 

tam nejaký údaj nevymyslel. Nijako to nevieme skontrolovať. Čiže je to fajn, ale nemá to 

žiadnu silu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem faktická poznámka na vystúpenie. Pán poslanec... pán 

vicestarosta Patoprstý. 

 

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

faktickou zareagujem. Pozerám teraz materiál predložený na zastupiteľstvo a komisia 

informatizácie odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave nasleduje pani poslankyňa 

Ďurajková, druhým svojim vystúpením, myslím. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Áno, ďakujem za slovo. Ja len na pani Kulifajovú, že možno, 

keď som povedala, že to bolo šité horúcou ihlou som myslela tým, že naozaj tu bola tá 

časová tieseň, aby sa to stihlo ešte do týchto prihlášok a ja som teda riešila tie prihlášky. 

No a v niektorých to nebolo tie údaje. Čiže to je ďalšia tá vec, že kde je ten otáznik, ako 

budú tie riaditeľky zisťovať tie údaje? Ja som videla prihlášky, kde bolo len meno, 

priezvisko otca, matky, trvalý pobyt a vlastne kde sú tie ďalšie údaje? Čiže teraz je otázka 

na tých riaditeľov, že oni im budú volať tým rodičom, že prosím vás ste zamestnaný? 

A potom tam bola tá moja výhrada, že ako to skontrolujeme. Ja som dávala návrh, že teda 

by priniesli pracovnú zmluvu a teda mi bolo povedané, že to sa nedá, lebo to proste sme na 

tenkom ľade, čiže ja nehovorím, že to VZN-ko je zlé, ja hovorím, že je to super zámer aj 

budem hlasovať za, ale mám isté výhrady voči tomu, ako vlastne pani Štasselová povedala, 

že nie je odkontrolovateľné a nie je vymáhateľné a hlavne teraz, hovorím je tu taký 

zmätok, že niektoré prihlášky to mali, niektoré to nemali, tie údaje. Ani neviem ako to 

vlastne bude fungovať tento rok, že mohli sme to dať až do toho ďalšieho roku, nemuseli 

sme s tým tak ponáhľať. Ďakujem za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave pán predseda klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja len chcem zhrnúť. Za náš klub sú isté 

výhrady, nič nie je ideálne, naozaj máme pocit, že to bolo v krátkom časovom slede 

schvaľované, rokované, pretože už boli vonku prvé prihlášky, oznamy o prihláškach, čiže 

keby to bolo nejaký mesiac skôr, už by sme mali viac priestoru. Napriek tomu, náš klub 

toto VZN-ko podporí, respektíve nepotopí ho, lebo si myslíme, že má zmysel a určite toto 

je jeden z bodov, ktorý my sme aj pred voľbami sa snažili nájsť spôsob, ako ho riešiť. Čiže 

určite to potrebujeme a vlastne je to dôležitá téma pre celý Ružinov na celé štyri roky pred 
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nami, preto aj sme doplnili do bodu programu hneď po tomto, čo pôjde o tom budovaní 

kapacít materských škôl. A máme ešte jeden taký návrh, keďže podporíme to, ale teda 

s tými výhradami, ktoré tu odzneli, ale teda podporíme a výhrada je tá legislatívno-právna, 

že ministerstvo školstva má usmernenie, ktoré explicitne píše, že sa to nemôže riešiť 

nejakým VZN-kom, ktoré by zvýhodňovalo, alebo ktoré by bolo založené na trvalom 

pobyte, alebo podobne, napriek tomu to podporíme, lebo si myslíme, že to treba podporiť 

a v mnohých obciach takéto VZN-ká existujú, ale máme ešte návrh doplnenia uznesenia. 

Tak ja ho prečítam s kolegyňou Štasselovou, čiže v druhej časti. Miestne zastupiteľstvo 

v Mestskej časti Bratislava - Ružinov žiada starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Ing. Martina Chrena, aby písomne vzniesol požiadavku zohľadnenia trvalého bydliska 

rodičov a dieťaťa pri prijímaní detí do materských škôl na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky v legislatívnom procese. Aby skrátka tie naše 

výhrady tam boli aj oficiálne, boli podopreté aj uznesením zastupiteľstva, že chceme to 

riešiť. Je to dôležitá vec a je na to aj papier, za ktorý hlasujú aj miestni poslanci, čiže nie je 

to len názor odboru na úrade, ale teda aj my chceme, aby ten rámec sa vyčistil a aby do 

budúcnosti sa tým ministerstvo naozaj zaoberalo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Možno len poviem, že som vás už predbehol a už na túto 

tému komunikujeme, ale vážim si túto podporu, ako vyjadrenie podpory aj zo strany 

poslancov k tejto téme. Faktickú poznámku pani predsedníčka klubu Biharyová. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Ja som len chcela toľko povedať, že vlastne, keď sme 

pripravovali toto VZN-ko, tak tiež som ho predtým ešte pozerala. Naozaj som sa snažila 

pozrieť aj VZN-ka iných mestských častí, ale aj iných obcí na Slovensku a snažia sa to 

aspoň nejakým takým spôsobom látať, keďže to usmernenie ministerstva školstva a hlavne 

ten zákon je taký, aký je, ktorý vlastne nedáva tú možnosť, že to bude priamo tým trvalým 

pobytom, takže vlastne toto bola jediná možnosť tento odporúčací charakter, ktorý je. A čo 

sa týka toho ministerstva školstva, ja si myslím, že určite budeme aj do budúcna pozerať 

všetky medzirezortné pripomienkové konania a keď nejaký takýto zákon vyjde, tak určite 

Mestská časť Ružinov dá pripomienku, aby tam bo zohľadňovaný trvalý pobyt. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som doplnil pána Patoprstého. Naša komisia 

informatizácie nedala žiadne stanovisko k tomuto VZN-ku, čiže len taká technická 

drobnosť, že nedali sme súhlasné stanovisko, teda žiadne, len aby teda boli sme si na 

jasnom. A teda nechcem hovoriť veľa, ale ja sa chcem veľmi pekne pani Vierke Kováčovej 

poďakovať za to, že vôbec strávila nad týmto čas, ako podľa mňa jej to pridalo strašne 

veľa bezsenných nocí a nebudem opakovať to, čo tu predo mnou všetci povedali, naozaj 

úplne to zdieľam, ale ešte dve veci, ktoré sme ako keby nevyriešili týmto VZN-kom 

a dúfam, že v budúcnosti ich vyriešime, je to, že síce je v tom VZN-ku napísané aj 

v metodickom usmernení ministerstva školstva, že elektronické prihlasovanie je možné, 

alebo teda nejakým spôsobom, len bohužiaľ dnes nemáme na to technické možnosti na 

úrade, alebo teda na škôlkach, ako to riešiť a vôbec toto VZN-ko to ani nejako nepopisuje, 

čiže toto je vec, čo do budúcna by som bol rád, ak by sme nejakým spôsobom dopracovali 

aj s našou komisiou informatizácie. A druhá vec, čo sa tiež nedostalo do VZN-ka, čo 

chápem, že bol problém, ale dúfam, že za ten rok to nejako vyriešime je to, čo by som aj 

pani šéfke školského úradu chcel pomôcť je to, čo ľudia dávajú dnes prihlášky na viac 

škôl. Naozaj na každú škôlku si dajú rodičia prihlášku, čo je úplne, úplne zbytočné, pretože 

sa tieto duplicity vyhadzujú a úplne zbytočnú robotu robia, teda aj školskému úradu aj 

všetkým, teda pani riaditeľkám. Chápem, že rodičia to nevedia a v zúfalej situácii sa snažia 

ako keby nájsť to riešenie a prihlásiť sa do všetkých škôlok, čiže toto dúfam, že tiež ešte 



16 

 

do budúceho roku nejako vymyslíme, aby sme navrhli nejaký spôsob ako, uvidíme, či to 

bude technicky a legislatívne možné a dúfam, že sa to podarí, takže to je všetko. Vďaka. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v diskusii pani poslankyňa 

Šimončičová svojim druhým príspevkom. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Keď tuto v rozprave je 

teda, vznikol pocit u niektorých kolegov, poslancov, že je to síce všeobecne záväzné 

nariadenie, ale nič nenariaďuje, čiže nesprávne sa to takto volá. Nemohli by ste to pán 

starosta zatiaľ, kým sa nevyrieši hore legislatívne, pomenovať celý tento materiál tak, ako 

sa volá paragraf dva - Pravidlá prijímania detí do škôlok? Je to... sú to pravidlá, majú takú 

istú váhu, ako toto nevymožiteľné všeobecne záväzné nariadenie. A nie sme v rozpore 

s ničím, keď si prijmeme pravidlá, lebo nám to nikto nemôže zakázať, že máme pravidlá. 

Nie je to VZN-ko, nemá to takú právnu silu ako VZN-ko. Dávam vám takýto návrh, tým 

by sme vyriešili všetko, lebo tie pravidlá by boli na tej istej úrovni ako teraz to 

nevymožiteľné VZN-ko, lebo to je len odporúčacie. Dávam vám takýto návrh, neviem, 

nechávam na vás. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak nikto ďalší nie je prihlásený v rozprave, 

dovoľte mi povedať záverečné slovo a reagovať v ňom aj na niektoré vznesené 

pripomienky. Začnem pani Šimončičová, nesúhlasím, že ide o nevymožiteľné, to je 

nálepka, ktorú možno niekto používa, ale nie je pravdivá nálepka. Ja vnímam práve tú 

vymožiteľnosť cez tú verejnú kontrolu, ktorú tam zavádzame tým, že budú musieť byť tie 

mená detí zverejňované. Faktom je, že vnímam tieto diskusie, vnímam ich celé dva 

mesiace, ako sme pracovali na tomto VZN-ku a úplne férovo chcem povedať, že pred 

voľbami som najviac po volaní, po takýchto pravidlách, to zachytil práve od pani 

poslankyne Ďurajkovej, ktorá aj vyjadrila podporu, čiže preto aj vnímam, že je široká 

podpora na stanovenie transparentných pravidiel pre prijímanie do škôlok A naozaj je na 

hlavu postavené, že nemôžme takéto pravidlá prijať VZN-kom, pretože zákon s niečím 

takým nepočíta a musíme hľadať takýto spôsob, ako korčuľovať v pravidlách, aby sme 

neprijali pravidlá v rozpore so zákonom. A zase na druhej strane, aby sme prijali pravidlá, 

ktoré budú čo najviac v rámci tých legislatívnych možností vymáhateľné. Vzhľadom na to, 

aké sú zákony, ja to ani nevnímam výčitku voči nám, ako úradu, pretože je to problém tej 

platnej legislatívy, sme sa snažili pripraviť VZN v najlepšej možnej podobe, kde tá väčšina 

kontroly je garantovaná práve tým zverejňovaním a verejným tlakom a verejnou kontrolou. 

Zo skúseností vieme, že rodičia, ktorým dieťa nezoberú do škôlky, veľmi prísne pozerajú, 

koho iného zobrali a robia taký ten dohľad a možno teda aj intenzívnejšie, než náš pán 

hlavný kontrolór dokážu tieto veci ustrážiť a dokážu ich sledovať a keby tam, priznám sa, 

keby v tomto VZN-ku nebolo práve toto ustanovenie o tom zverejňovaní, tak sám by som 

bol skeptický. My sme v úplne prvom kroku práve rozmýšľali, že to urobíme len internými 

pravidlami. Interné pravidlá sa nedávajú na schvaľovanie zastupiteľstvu, my by sme si na 

úrade vedeli spraviť, ale práve kvôli tomu, aby sme vyslali ten jasný signál a práve kvôli 

tomu, aby sme zapojili aj vás poslancov a mali to ako spoločný výstup, tak sme sa rozhodli 

ísť cestou tohto VZN. Metodický pokyn hovorí, že my nevieme stanoviť vo VZN-ku, 

keďže my môžeme prijímať len uznesenia podľa zákona, alebo všeobecne záväzné 

nariadenia, že my nevieme vo VZN-ku stanoviť povinné podmienky riaditeľom škôlok, čo 

naozaj nevieme. A preto sme to urobili tak, že sme stanovili tie odporúčané, nemôžme... 

tak, nemôžeme. A preto sme to urobili tými odporúčanými kritériami, ktoré budú 

kontrolované práve verejnosťou a tým nástrojom zverejňovania. Ani sa netvárim, že 

vyriešime sto percent úplne všetkých problémov, ale ak vyriešime osemdesiatpäť percent, 

tak si myslím, že sme veľmi úspešní oproti tomu, aký je súčasný stav. Chcem len ešte 

ubezpečiť, že podľa informácie teda od pani Kováčovej, ktorá zaznela aj na školskej 
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komisii, tie informácie podľa starých prihlášok budú dožiadavané, čiže budeme sa snažiť 

skompletizovať údaje potrebné už pre tento rok pre úplne každého a veľmi si vážim aj 

iniciatívu komisie informatizácie. Tam opäť narážame na ten problém, že elektronicky 

prihlasovať sa naozaj je možné, ale zákon a metodický pokyn nám zakazujú urobiť 

predpísanú formu prihlášky, čo je opäť veľký nezmysel legislatívy. A čo sa týka 

viacnásobných prihlášok, úplne najjednoduchšie by bolo, keby sa rodičia hlásili svoje deti 

k nám na úrad a tu by sa to vyhodnocovalo. Tvárme sa, že som nikdy nepovedal, že ono sa 

to v skutočnosti aj tak celé roky deje, že tie duplicity sa aj tak odstraňujú a že sa to tu 

jednoducho robí, ale opäť, prihlášky môžu prijímať len riaditelia škôlok a opäť je na hlavu 

postavené, že ak nedáte do nejakej škôlky prihlášku, nezoberú vám tam to dieťa a preto tí 

rodičia, bohužiaľ, musia tie prihlášky posielať aj na viacero škôlok. Finálnym riešením a to 

si myslím uvedomujeme úplne všetci celého tohto problému je zvyšovanie kapacít 

materských škôl, aby sme jednoducho nemuseli robiť takéto, nemuseli stanovovať 

kriteriálny výber a aby každé ružinovské dieťa, ktoré potrebuje škôlku, sa do škôlky naozaj 

dostalo. A to je dlhodobé riešenie, na ktorom budeme intenzívne toto celé volebné obdobie 

pracovať. Ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu. Toto bolo záverečné slovo. Ďakujem 

ešte raz pani Kováčovej a všetkým jej kolegyniam z odboru školstva. Ďakujem aj našim 

riaditeľkám materských škôl a riaditeľom. Niekedy to bola taká trošku horúcejšia debata 

a veľmi chcem poďakovať aj našim kolegom z legislatívy a hlavne pánovi kolegovi 

Kopúnovi, ktorý odpracoval veľké množstvo práce na príprave tohto VZN a naozaj bez 

jeho slova, ktorým zhodnotil, že máme viac ako päťdesiatjedenpercentnú šancu, že ak 

prokurátor napadne toto VZN, tak že to ustojíme, by sme ho ani nepúšťali do obehu. Takže 

ďakujem veľmi pekne, vážime si A tým, že debata skončila, tak teraz prosím návrhovú 

komisiu, podotýkam, že ten jeden pozmeňujúci návrh o tom zvýšení na štyri body som si 

osvojil autoremedúrou, čiže o ňom nemusíme hlasovať a boli podané ďalšie dva návrhy na 

zmeny. Jeden bol osvojený, takže ďalšie dva, myslím. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov dopĺňa uznesenie pani poslankyne 

Marcely Kulifajovej v paragrafe päť odseku štyri písmeno G, so znením Rozhodnutie 

o neprijatí dieťaťa do materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré k 31.8. príslušného kalendárneho 

roka dovŕšilo vek troch rokov života za dva body. Pán starosta, poprosím, aby ste dal 

o tomto návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Čiže ide o návrh, ktorý mi máme v tom 

VZN-ku pravidlo, že ak nejaké dieťa nebolo prijaté do škôlky minulý rok, tak v ďalšom 

roku má o 2 body viac. Tento návrh hovorí to, že sa to bude vzťahovať len na deti staršie 

ako 3 roky. Čiže ak niekto prihlási dvojročné, nedostane tie extra body v ďalšom roku 

navyše. Ďakujem veľmi pekne a dávam hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. Nech sa 

páči. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že pozmeňujúci návrh sme jednohlasne prijali 

počtom hlasov dvadsaťpäť za z dvadsaťpäť prítomných.  

hlasovanie č. 13 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – doplnenie návrhu VZN bolo schválené 

 Návrhová komisia. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Ďalej, Miestne zastupiteľstvo 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov, uznesenie k bodu číslo dva, je to s doplnením 

uznesenie pána poslanca Hercega a pani poslankyne Štasselovej. Miestne zastupiteľstvo 
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Mestskej časti Bratislava - Ružinov žiada starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov 

inžiniera Martina Chrena, aby písomne vzniesol požiadavku zohľadnenia trvalého pobytu 

rodičov a dieťaťa pri prijímaní detí do materskej škôlky na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky v legislatívnom procese. Pán starosta, poprosím, 

aby ste dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a poprosím aj pani Kováčovú bez ohľadu na 

to, ako hlasovanie dopadne, aby ten list pripravila. Nech sa páči, dávam hlasovať. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že doplnenie uznesenia sme schválili 

jednohlasne počtom hlasov dvadsaťpäť za z dvadsaťpäť a návrhová komisia. 

hlasovanie č. 14 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – doplnenie návrhu uznesenia bolo schválené 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Miestne zastupiteľstvo Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov navrhuje všeobecné záväzné nariadenie v roku 2019 o prijímaní 

detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovacej pôsobnosti Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov. Poprosím pán starosta, aby ste dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem vám veľmi pekne. Schvaľuje sa najdôležitejšie hlasovanie 

o všeobecne záväznom nariadení ako o celku. Panie poslankyne, páni poslanci, prosím 

hlasujte o tomto návrhu VZN. Navrhuje schváliť. Takže nech sa páči, otváram hlasovanie. 

Áno a na prijatie VZN musia byť tri pätiny hlasov, samozrejme. Čo sa stalo? Tak nech sa 

páči, spustíme prezentáciu, ale myslím, že nie je úplne potrebná, ale okej.  

Prezentácia: 25 

Takže tak, ako z doterajších hlasovaní je zrejmé, že sme tu všetci, máme aj prezentáciu 

a môžeme teda hlasovať o VZN ako o celku. Nech sa páči, teraz. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, takže za transparentné podmienky výberu detí do materských 

škôlok hlasovalo dvadsaťštyri poslancov z dvadsaťpäť prítomných. Jedna poslankyňa sa 

zdržala. 

hlasovanie č. 15 

za: 24 proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 29/III/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a naozaj si vážim, že sme sa do toho pustili, 

uvidíme, ako to dopadne. Bude to dlhá práca a určite budeme veci vylepšovať, meniť 

a zlepšovať, ale je to myslím hlavne v prvom rade zásadný signál, ktorý sme vydali, že 

akou cestou transparentnosti chceme ďalej pokračovať. 

 

Bod č. 2A 

Aktuálna situácia pri riešení navyšovania počtu miest v materských školách s uvedením 

konkrétnych realizovaných aktivít 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu po tom, ako bol program zmenený je 

materiál, informatívny materiál zaradený, teda preradený ako riadny Aktuálna situácia pri 

riešení navyšovania počtu miest v materských školách s uvedením konkrétnych 

realizovaných aktivít. Ten materiál máte, ste všetci dostali. Ja teda možno len na úvod by 

som povedal, keďže sme neboli úplne pripravení na to, že bude riadne zaradený. My 

intenzívne pokračujeme vo všetkých aktivitách, ktoré boli v minulosti rozbehnuté. Tento 

rok sme teda už dokončili a otvorili nové kapacity v našich škôlkach, konkrétne dve triedy 
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na Základnej škole Borodáčova a sme v kolaudačnom konaní na Banšelovej. Otvorila sa 

nová trieda na Miletičovej. Pani Kováčová by presne povedala, aká je to kapacita, ale 

myslím v priebehu tohto roka vďaka týmto veciam sa to podarilo takmer o sto detí zvýšiť 

kapacitu na našich škôlkach. Nebudeme si za to prisvojovať zásluhy, lebo to boli veci, 

ktoré boli rozbehnuté už z minulosti a teda máme len to šťastie, že v tomto polroku sa ich 

podarilo dokončiť. Ďalej budeme pracovať na rekonštrukcii škôlky na Prešovskej a veľmi 

intenzívne teraz vyhodnocujeme, ako keby robíme si novú analýzu, prechádzame všetky 

škôlky, ale aj ďalšie budovy u nás, kde by sa mohli výhľadovo rozšíriť kapacity 

materských škôl v zariadení predprimárneho vzdelávania u nás. Ja nemám ešte tú analýzu 

úplne hotovú, stále na tom pracujeme opäť s odborom školstva, s odborom správy 

nehnuteľného majetku u nás a myslím si, že ale neprezradím žiadne tajomstvo, keď 

poviem, že tie také najviac rozpracované plány, ktorým by sme sa chceli teda tento rok 

projektovo venovať a budúci rok na nich pracovať, sa týkajú možnosti najmä sa nám zdá 

na rozšírenie Materská škola Pivonková. Žiaden konkrétny plán zatiaľ neexistuje. Veľmi 

sme intenzívne v kontakte aj s Hojdanou, kde teda existuje možnosť aspoň o jednu triedu 

tak, aby aj Hojdana mohla úplne pokračovať vo svojej činnosti a zároveň pomerne 

nízkonákladovou rekonštrukciou tam rozšíriť o nejaké detašované pracovisko, pôsobisko 

tejto škôlky. Veľmi intenzívne rokujeme aj s developermi a ja dúfam, že už v júni budem 

vedieť prísť na mestské zastupiteľstvo s nejakým plánom. Viete, že myslím v októbri 

minulého roku to bol plán, dvaja developeri navrhovali, že postavia vo svojich projektoch, 

konkrétne Jarabinky a Ovocné sady škôlku a že mestská časť má za sto percent nákladov, 

to bolo okolo jeden a pol až dva milióny eur za jednu, túto škôlku odkúpiť. Ja ako starosta 

som povedal, že nie som ochotný ísť do takéhoto obchodu a že ak chce nejaký developer, 

ktorý stavia veľké sídlisko v stovkách bytov tam urobiť škôlku, tak to vítame, ale sme 

ochotní zaplatiť určite len časť nákladov za túto škôlku z developerského poplatku, určite 

nie sto percent hodnoty a rád by som vám, možno už na budúce zastupiteľstvo, predložil aj 

taký materiál, ktorý by stanovil pravidlá vyjednávania s takýmito developermi a nejaké 

maximálne sumy, aké sme ochotní investovať do takýchto škôlok. No a viete, že veľmi 

intenzívne, o tom zrejme bude aj debata, už približne päť rokov sa pracuje na tomto úrade 

na pláne rekonštrukcie Materskej škôlky na Šťastnej ulici, kde jednak treba veľmi 

intenzívne rozšíriť kapacity aj jedálne a kuchyne, pretože nevyhovuje úplne normám. Ja 

som na stole vo svojej kancelárii našiel jednak záznamy z veľmi intenzívnych rokovaní za 

posledný polrok, skoro raz za týždeň boli rokovania o zvýšení kapacity škôlky na Šťastnej 

ulici o dvesto detí so zastavaním veľkej časti toho areálu tam. Opäť poviem, ako starosta sa 

s týmto názorom úplne nezhodujem, pretože si myslím, že by to bola priveľká záťaž pre 

územie Prievozu a uvažujeme teda len o rozšírení v jednej etape namiesto dvoch a to jedna 

etapa rozšírenie o novú kuchyňu a jedáleň a štyri triedy. Prízemnou... prízemím, kde ešte 

stále viac ako polovica celkového areálu už aj pri dnešnej budove by zostala zachovaná 

a viem, že teda určité debaty vyvolala aj škôlka na Ružomberskej ulici. Pravda je taká, že 

v roku 2016 Ružinov prišiel o možnosť financovania zo štátu na kontajnerovú škôlku na 

Ružomberskej ulici a odvtedy sa táto škôlka stratila zo všetkých materiálov. Z tohto 

materiálu, ktorý je každý mesiac alebo na každé jedno zastupiteľstvo predkladaný a my 

máme všetky tie plány na kontajnerovú škôlku na Ružomberskej ulici. Opäť, bude to 

súčasťou tej analýzy. Chcem len povedať, že je tam veľmi problematický vjazd na 

pozemok. Ružomberská je jednosmerná ulica, veľmi úzka. Už keby tam malo prísť 

osemdesiat áut denne, tak v podstate skolabuje napriek tomu, že je veľmi strategicky 

postavená. Tento pozemok je v blízkosti budúceho projektu NUPPU, kde určite bude veľa 

mladých rodín, na druhej strane by to znamenalo kolaps dopravy urobiť tam materskú 

škôlku, čiže my analyzujeme možnosti, či sa tam dá urobiť menšia materská škôlka, či ísť 

v tom pôvodnom pláne materskej škôlky kontajnerovej pre osemdesiat detí, alebo či by sa 

to možno dalo zrejme s rovnakým kontajnerovým spôsobom stavby prízemnej možno 

vyriešiť na nejaké iné účely, napríklad máme veľký problém s opatrovateľskou službou, 
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s domovmi seniorov, by sme privítali väčšiu kapacitu možno do toho tichého územia 

medzi rodinnými domami s veľmi malým vjazdom o šírke garážovej brány by niečo také 

bolo vhodnejšie. Keď ten materiál budeme mať pripravený, ja dúfam, že ten materiál bude 

pripravený už na júnové zastupiteľstvo, tak vám ho ako úrad, samozrejme, predložíme. 

Čiže zatiaľ aj v tomto materiáli sa dočítate hlavne o pokračovaní prác z minulosti a dúfam, 

že čoskoro budeme vedieť už teda povedať, ktorým smerom sa chceme ako úrad vydať aj 

do budúcnosti pri rozširovaní kapacít. Ešte jedna posledná, dôležitá otázka. Dnes sme mali 

stretnutie s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja a s riaditeľom odboru školstva 

na Bratislavskom samosprávnom kraji. BSK rokuje s nami o tom, že by nám poskytli 

priestory v budove Strednej odbornej školy geodetickej na Drieňovej ulici. Je to v podstate 

vedľa Planétky na Ostredkoch. Je tam jeden samostatný trakt so štyrmi triedami 

a nejakými ďalšími miestnosťami a tieto by nám boli ochotní za symbolickú sumu, 

respektíve o tom budeme rokovať, poskytnúť a dala by sa tam urobiť rovnako buď nová 

škôlka, alebo rozšíriť kapacity pre účely základnej školy, pretože tento rok sme ešte síce 

fajn s rajonizáciou, ale existuje... máme väčšie kapacity prvákov, než sú deti z nášho 

rajónu z Ružinova, ktoré sa hlásia do základných škôl. Nie do všetkých, niektorí, ktorí sa 

napríklad prihlásia na Základnú školu Mierová, budú musieť byť umiestení na inú 

základnú školu, pretože Mierová je nad kapacity. Čiže čoskoro budeme musieť aj 

rozmýšľať o tom, či rozširovať kapacity aj našich základných škôl, alebo či sa teraz ideme 

zameriavať len na škôlky. Opäť potrebujeme ešte trochu času. Za tie štyri mesiace sa nedá 

úplne vymyslieť celé koleso odznova, ale pracujeme na tom intenzívne. Takže toľko 

správa z mojej strany. Pán poslanec Herceg, ako navrhovateľ tohto materiálu, nech sa páči. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, ďakujem za toto zhrnutie. Jednak pár vecí k tomu materiálu, ale 

jedna taká úplne strategická. My sme sa totiž na komisii územného plánovania dosť dlho 

bavili, bez ohľadu na to, z ktorého klubu a všetci sme sa na tom zhodli, že bude treba 

systematicky analyzovať a plánovať potreby materských škôl a základných škôl aj 

vzhľadom na budúcu výstavbu. Hovoríme, že Mierovú napríklad máme naplnenú na sto 

percent kapacity, dopyt je veľký, pribúda nám tam NUPPU, kde neprídu len malé deti do 

materských škôl, ale aj deti do základných škôl a takisto aj z tých materských škôl sa nám 

posunú. A to je len jeden príklad. Máme územie Domových rolí - Páleniska, kde 

prichádzajú veľké developmenty a nemáme tam prakticky nič. Keď to pôjde, tak asi len do 

toho Prievozu, alebo zas sa tam budú tie deti a rodičia musieť presúvať autami a MHD. 

Čiže my sme na komisii navrhli také uznesenie, ktoré potom ja si potom dovolím aj tu 

prečítať. To uznesenie bolo na komisii smerované na pána prednostu, neviem teda či sa 

s ním oboznámil. Verím, že hej, ale návrh bol v tom zmysle, že vytvoriť analytickú pozíciu 

na úrade, niečo, čo dneska, v dnešnej dobe je už moderne datovaná analytika a podobne, čo 

je aj na ministerstvách a útvary hodnoty za peniaze a tak ďalej. Pozícia, ktorá by dokázala 

analyzovať jednak potreby týchto materských škôl a základných škôl podľa počtu 

obyvateľov, podľa počtu trvalých bydlísk, podľa dopytu, podľa súčasného stavu žiakov, 

podľa počtu narodených detí a tak ďalej, čiže jednak demografické štatistiky a štatistiky 

trvalého bývania registrov obyvateľov. Takisto ale aj štatistiky budúce, teda budúca 

výstavba, koľko bytov, kde, akých bytov nám prichádza, aby my sme vedeli povedať, kde 

budú potrebné nielen navyšovanie kapacity po jednej, po dvoch triedach, ale kde budeme 

musieť postaviť možno novú základnú školu, novú materskú školu, takže mám taký návrh 

uznesenia, ktoré prednesiem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

žiada inžiniera. Martina Chrena, starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov vytvoriť 

a udržiavať analytický materiál, evidujúci štatistiky detí v Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov, potreby miest v materských školách a základných školách v jednotlivých 

volebných obvodoch, lebo zatiaľ nemáme tie rajóny napríklad pre materské školy. Jedinú 

takú jednotku čo máme sú tie volebné obvody a výhľadovo aj v miestach plánovanej 

výstavby. Na základe týchto analýz by sa prioritne rozširovali kapacity, alebo budovali 
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nové školské objekty a areály. Čiže je tu taká výzva naozaj pracovať systematicky 

a niekoľko rokov priam až päť-desať rokov dopredu niečo by malo byť v PHSR ktorý na 

toto ale žiaľ neodpovedá a tým pádom by sme vedeli plánovať, aby sa nestalo to, čo nás 

prekvapilo na Trnávke, zrazu že máme deficit dvoch tried a od septembra by sa nám už 

hodili a vieme to teraz a pribúdajú nám tam ďalšie a ďalšie bytové domy na Galvaniho 

ulici. Takže takýto návrh uznesenia k tomu máme. A k tomu materiálu ja by som ešte také 

dve pripomienky. Jedna je ku Hojdane, trošku nás prekvapilo, že sa tam objavila tá 

Hojdana, lebo len pred rokom po dlhých diskusiách, bojoch a neviem čom všetkom sa 

podarilo schváliť prenájom Hojdany materskému centru na desať rokov a rok na to to 

ideme otvoriť, čiže toto určite chce nejakú diskusiu, lebo a nevyznieva to veľmi tak 

ústretovo a citlivo voči tomu materskému centru, ktoré toľko v Ružinove robí. To je jedna 

pripomienka. Druhá pripomienka, tá Materská škola Šťastná a Ružomberská, Prievoz. My 

sme to diskutovali aj na klube, určite to bude aj diskusia na komisii dopravy o dopravnej 

obslužnosti, ale vyzerá to, že je jasné, aby sme mali teda tú pozíciu teda toho analytika asi 

by to vedel podoprieť dátami, že my v tom Prievoze potrebujeme dve materské školy, na 

každom konci jednu, lebo ak by sme išli do maximálneho rozširovania Šťastnej, tak sa... už 

teraz je tam problém s dopravnou obslužnosťou, zmenšuje sa nám školský dvor, tam tie 

metre štvorcové sú predpísané normou, koľko musí byť toho voľného priestoru na 

školskom dvore na počet detí a tak ďalej. Je asi strategickejšie naozaj ešte skúsiť 

prehodnotiť tú Ružomberskú, či by to nešlo a tá dopravná obslužnosť by sa mohla riešiť 

nejakými opatreniami dopravnými, lebo nejakých možno sedemdesiat metrov vzdušnou 

čiarou už máme Hraničnú, kde sa parkovať ráno a večer nejakým spôsobom dá a nemusia 

tie autá ísť do tých jednosmeriek a ten kúsok prejdú pešo. Čiže určite sa nad tým zamyslieť 

a tú myšlienku Materskej školy na Ružomberskej by som nezahadzoval. Čiže to je k tomu 

materiálu ešte takéto vecné pripomienky, o ktorých sme hovorili. a o tých developeroch 

a o tých pravidlách, určite sa budeme baviť tak, ako sme sa už spolu bavili aj v minulosti, 

nastaviť štandardné pravidlá, keď pri veľkých developmentoch, povedzme tisíc bytov 

môže potenciálne znamenať naozaj nielen dve triedy materskej školy a nejakých štyridsať 

detí, ale môže to byť potreba sto detí, hej? Čiže ako saturovať túto potrebu. Takže toľko 

k tomu a teda aj návrh uznesenia dávam návrhovej komisii. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Len k tej Hojdane chcem ubezpečiť, Hojdany 

by sa to nemalo dotknúť, tam je druhá časť, druhé krídlo tej budovy, kde sú dnes nejakí 

zubári o ňom sa uvažuje a ja som osobne v kontakte s pani Kamenskou z Hojdany. Čiže 

hľadáme riešenie pod podmienkou, že bude. Ale ja nemám právo ani hovoriť faktickú, čiže 

to len pre vyjasnenie. Pani Štasselová s faktickou poznámkou. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Áno, ďakujem pekne. Ja podporujem uznesenie, ktoré pripravil 

môj kolega, ale aj jemu chcem povedať, že tento zber dát a tieto rozbory sa robia na 

hlavnom meste, takže určite nejaké dáta ku škôlkam a k trendom máme. Je ale pravda, že 

ten development je taký explozívny, že pravdepodobne nebudú v najbližších dvoch-troch 

rokoch, alebo teda v najbližšom volebnom období úplne presné, takže možno by som tam 

pridala nejakú pripomienku. Neviem presne ten text, že v spolupráci s hlavným mestom 

a len... som prihlásená na ďalšom príspevku, takže potom poviem ďalšie. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ja som chcel len na tú Hojdanu reagovať, je tam myslím, že štyri rôzne 

scenáre. V jednom, alebo dvoch to zasahuje do tej Hojdany, aby to bolo teda pomenované. 

Čiže sú tam scenáre bez zásahu do Hojdany, ale aj so zásahom. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, podmienka je všeobecný súhlas. Nech sa páči ďalšia v debate 
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pani Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Peťo Herceg mi dnes berie slová z úst. Ja 

som teda chcela povedať o tej Šťastnej a Ružomberskej, lebo pán starosta, vy hovoríte, že 

diskutujeme, analyzujeme, vedieme rokovania, ja som ani na jednom nebola a veľmi rada 

by som bola prizvaná, pretože v Prievoze žijem od narodenia, čiže dovolím si povedať, že 

to tam poznám veľmi dobre a ja nehovorím, že Šťastná nie, ale nehovorím ani že áno 

v takej forme, ako teda navrhujeme. Poďme sa o tom baviť a poďme o tom diskutovať. Ja 

som to vlastne aj formulovala, že potrebujeme vidieť časový harmonogram, čo sa dá 

urobiť rýchlejšie, lacnejšie, potrebujeme vidieť dáta statickej, dynamickej dopravy, 

potrebujeme vidieť rozpočet, kto zaplatí čo a nemôže to byť rozhodnutie jedného človeka. 

Veľmi rada budem, ak budem na takéto diskusie prizvaná, ak teda už sú. Ďakujem za 

slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Mňa tak celkom prekvapilo to, čo ste pán starosta, 

povedal, keď ste uvádzal tento bod, že mali by sme sa zamyslieť nad tým, že či nebudeme 

rozširovať aj kapacity škôl. Tak dúfam, že som správne pochopil, pretože 19. 02. keď sme 

schvaľovali rozpočet, ja som presne vystúpil k tomuto... k tejto téme, že kapacity 

základných škôl poďme rozširovať, vy ste vtedy povedali, že už na tom pracujeme. Čiže 

teraz... pred dvoma mesiacmi a pol ste povedali, že už na tom pracujete a teraz poviete 

vetu, že ideme sa nad tým zamýšľať. Lebo mali by sme sa zamyslieť, či ideme do toho. 

Čiže bolo by to naozaj skvelé, keby sme ako nejak vedeli, že kam chceme smerovať. Ja by 

som bol rád, aby sme smerovali k tomu, že poďme rozširovať kapacity základných škôl, 

lebo podľa mojich informácií nemáme dneska kapacity na september. Dobre, môžeme si to 

prejsť potom, že či máme a ja si osobne myslím, že na Trnávke určite nemáme. Teda tak si 

to povedzme. To je prvá vec. K Hojdane, Peťo Herceg to síce nespomenul úplne presne, 

tam bola jedna alternatíva, že kde bolo... kde sa rátalo s úplným zrušením Hojdany. To by 

bolo dosť dôležité povedať, že naozaj aby sme nerátali s tým, že teraz ideme zrušiť 

Hojdanu, no ako v tom materiáli je to tak spomenuté, takže preto to chcem poznamenať. 

No a presne k pani Ďurajkovej chcem povedať, podporiť ju k tej Ružomberskej, vy ste 

povedali, že by ste tam chceli nejaký dom pre seniorov. Ja sa pýtam, dom pre seniorov 

nebude potrebovať statickú dynamickú dopravu? Nebudú tam ľudia chodiť autami? 

Neviem. Možno, že nebudú, neviem. Takže skúsme sa zamyslieť nad tým. Vďaka. 

 

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

Pilková. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa: Dobrý deň, ja by som sa rada vyjadrila k tomu, čo povedal môj 

kolega, pán Strapák, že teraz nejde iba o Vrútockú, ale ide aj o Mierovú a ide ešte o ďalšie 

základné školy, o ktorých možno ani nevieme. Ja sa pýtam iba, že prečo o tom nevieme? 

Či oni hlásia vôbec nejaké stavy, že to sa mi dostáva vlastne od ľudí, že povedzme 

Mierová môže prijať osemdesiat detí a už teraz sa tam hlási stoštyridsaťšesť, čo sú z ich 

rajónu. Že čo sa bude diať s deťmi, ktoré sa tam nedostanú a kam pôjdu, či už je to riešené 

nejakým spôsobom? V princípe áno poďme rozširovať školské kapacity, len teda už máme 

nejaký plán a poďme to nejako nachystať už na jeseň, aby sme vedeli, čo sa bude diať, aby 

sme vedeli ľuďom, ktorí nás volili, dať nejakú odpoveď. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou na faktickú nie je možné 

reagovať, takže pán Strapák, to bol váš príspevok, vy môžete zareagovať na pani Pilkovú. 
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Peter Strapák, poslanec: Ďakujem. Super Silvi, že si mi to pripomenula. Naozaj sa to netýka len 

teda tých škôl, ktoré si povedala, ale ja si ešte spomínam Ružová dolina mala veľký 

problém a ešte aj Medzilaborecká má úplne rovnaký problém, je úplne plná. Čiže neviem, 

možno, že máme nejaké fiktívne školy, o ktorých nevieme, alebo teda kapacity, o ktorých 

nevieme a ak ich máme, tak nám povedzte, že kde sú, lebo ste hovorili, alebo ste kývali 

hlavou, že máme, takže naozaj by sme radi videli nejaký materiál, že kde sú tie kapacity, 

lebo naozaj od skoro každej pani riaditeľky školy počúvame, že nemáme kapacity, 

nemáme učiteľov, nevieme kde tie deti umiestniť. Blíži sa september, naozaj apelujem na 

všetkých tuto aj ten úrad, aby teda naozaj sme sa s tým začali zaoberať, aby sa nám nestalo 

to, že v septembri proste deti nebudú umiestnené do škôl a prídu nám tí rodičia tuto na 

úrad protestovať, že nemajú kde dať deti, takže. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne Ja by som namiesto šírenia poplašnej správy 

pred záverečným slovom potom poprosil pani Kováčovú, ktorá ma práve dnes informovala 

o stavoch prihlášok na základné školy po zápisoch s informáciou, že teda zvládame 

a v prípade dvoch škôl nevieme naplniť rajonizáciu, ale celkové kapacity zvládame. Pred 

záverečným slovom potom, pani Kováčová, poprosím o túto informáciu. Nasleduje ďalej 

v rozprave pani viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Tak to som rada, čo ste povedali to posledné, lebo 

práve tomu som sa chcela venovať vo svojom príspevku, že presne takýto materiál by sme 

potrebovali aj v spolupráci s mestom. Popísať tie trendy, ktoré nás čakajú v prvých 

ročníkoch základných škôl, takže odporúčam možno, že my máme nejaké informácie, ale 

nejaké trendy akože už určite sú naznačené, vrátane tej výstavby, ktorá tu je. A znova sa, 

tak ako moji predrečníci vrátim k Hojdane práve kvôli tomu, že takmer rok a pol trvalo, 

než sme vlastne dosiahli to, že s Hojdanou mestská časť uzatvorila dlhodobú zmluvu. Ja 

len pripomeniem, že je to najstaršie materské centrum v Bratislave, do ktorého sa chodia 

učiť ostatné materské centrá. Chodí tam päťstoosemdesiatosem rodín, tritisíc tristodeväť 

detí v krúžkoch, z toto sú údaje spred roka a pol z toho tridsať detí je s Downovým 

syndrómom, tristotridsať ľudí prichádza na prednášky, tisíc sedemstoosemnásť ľudí je na 

rodinných akciách, tisíc dvestosedemdesiat účastníkov večerných programov a 

päťstošesťdesiat účastníkov iných podujatí. Toto materské centrum dáva priestor práve 

matkám, ktoré si vyberú to, že zostanú s deťmi dlhšie doma a nemusia ísť pracovať a nie 

sú nejakým spôsobom označované ako matky, ktorým sa nechce pracovať. Čiže je to 

naozaj, Hojdana je skvele fungujúce centrum a je našou povinnosťou ju aj ďalej chrániť. 

Takže ja navrhujem, aby v ďalších rozboroch potom tie alternatívy, ktoré tam sú uvedené, 

sa neuvádzali, ale uvádzala sa len tá alternatíva, o ktorej hovoríte vy, že jedna materská 

trieda v priestoroch zubnej ambulancie. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán vicestarosta 

Gašaj. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel len 

zareagovať na tú problematiku kapacít, ktorá tu bola spomenutá. Môžem len povedať, že 

v podstate v uplynulom období som mal možnosť navštíviť niekoľko základných, alebo aj 

našich materských škôl a musím povedať, že nejakým spôsobom až také akútne to nie je, 

alebo neevidujeme, že by sme nemali tak hrozne kapacity na to, aby sme tie naše deti, 

alebo teda tých uchádzačov, ktorí k nám na tie základné školy chcú ísť, že by sme ich 

nemali kam umiestniť. Vieme o situáciách, alebo sme si vedomí situácií na niektorých 

konkrétnych školách, kde treba riešiť nejakým spôsobom stav, či už sú to triedy, ktoré 

momentálne nevyhovujú, alebo sú v nejakom takomto stave, ale toto všetko je v štádiu 

riešenia a myslíme si, že sa to dokáže stihnúť v priebehu leta. To znamená, že tie kapacity 
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by nemali byť až tak na tom hrozne, ako bolo povedané. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Pilková. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa: Musím súhlasiť s Luciou Štasselovou, čo povedala o Hojdane. 

V princípe veľmi aktívne komunikujeme s vedením Hojdany a vieme, že jediná alternatíva, 

ktorá prichádza do úvahy pre nich, ktorá je schodná, je teda využitie teda toho zubárskeho 

priestoru na škôlku, lebo iné zásahy by boli pre nich neprijateľné asi. Ďakujem. 

 

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

 

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

zhostím viacerých bodov, čo sa týka tohto materiálu, pretože v minulom volebnom období 

som mal tú česť pôsobiť aj v školskej komisii a tiež si nemyslím, že to je také úplne 

horúce. Vieme, že problém je. Je problém aj na materských školách, je problém aj na 

základných školách, ale tento problém aj minulý rok aj rok predtým sme boli strašení, že 

rajónne deti sa nedostanú na základné školy a dostali sa vždy všetky rajónne deti na svoje 

základné školy a problém s tým nebol a podľa tých informácií, čo som sa ja pýtal 

vybraných pani riaditeliek, tak tento rok je to také, že sa blížime k akútnemu naplneniu, ale 

vyzerá to, že naozaj všetky rajónne deti budú umiestnené. Čiže ten rok ešte ten problém 

nemusíme riešiť, ale to neznamená, že my ho neriešime. Ako povedal pán starosta, začali 

sme intenzívne komunikovať s Bratislavským samosprávnym krajom a riešime už 

rozšírenie druhej školy samosprávnej na ružinovskom území o triedy základnej školy. Vo 

výhľade je aj rozšírenie na Štrkovci, čo sa týka Tokajíckej školy, kde bude postupne, ak 

teda to bude schválené ministerstvom školstva, prejde zastupiteľstvom BSK, prejde 

zastupiteľstvom ružinovským, tak postupne budú vznikať ďalšie triedy, čiže naozaj sa 

snažíme využiť každý priestor, ktorý sa dá. Čo sa týka Trnávky, Dom kultúry na Trnávke, 

mali sme to aj v pripravovanom všeobecnom záväznom nariadení, že presne kvôli tomu sa 

mení funkčné využitie, aby tam mohli byť aj nejaké školské kapacity. Keď sa spoločne 

všetci posnažíme, prejde to projektovou dokumentáciou, stavebnými úpravami, tak možno 

už od ďalšieho septembra budeme môcť umiestniť deti aj v dome kultúry. Môžu tam 

vzniknúť dve triedy základnej školy, ktoré zase trošku pokryjú tie potreby a budeme 

spoločne hľadať ďalej. Na margo Hojdany. Hojdanu všetci poznáme, predpokladám, že 

každý z nás tam niekedy v živote bol, väčšina z nás pozná aj osobne aktívne panie, ktoré 

tam pôsobia, či pani Mesíkovú, či pani Kamenskú. Bola to veľká diskusia v minulom 

volebnom období, búrlivá diskusia z časti negatívna, z časti pozitívna, podľa toho, ako sa 

na to človek pozeral. Hojdana tu samozrejme svoje miesto má, má tu svoje opodstatnenie 

a nikto nechce, aby Ružinov o Hojdanu prišiel. Keď však je možnosť rozširovať kapacity, 

tak musíme intenzívne komunikovať aj s Hojdanou a pokiaľ dámy z Hojdany budú 

v nejakom čase ochotné upustiť zo svojich priestorov v prospech mestskej časti, 

v prospech všetkých detí, tak ja nevidím dôvod prečo by sme tak neurobili. Nikto to 

nebude robiť nasilu, nikto ich samozrejme nebude vyháňať, ale pokiaľ dôjde ku konsenzu 

a bude ochota spoločné priestory nejako zdieľať v prospech všetkých ružinovských detí, 

aby sme ich mali umiestnené, či už v materskej škole, alebo základnej škole, tak určite ten 

priestor my tam budeme hľadať. Takisto má Hojdana obrovský dvor, sčasti nevyužitý 

dvor, kde práve by sa mohla možno aj taká modulová škôlka umiestniť, ako sa rozprávalo 

aj v minulom období. A na margo tej zmluvy, ktorá bola urobená, tá zmluva síce bola 

urobená na desať rokov, ale so zreteľom na to, že pokiaľ by mestská časť tie priestory 

potrebovala kapacitne na rozšírenie škôlky, tak sa bude ďalej rokovať s Hojdanou a bude 

musieť aj Hojdana ustúpiť zo svojich požiadaviek. Čo sa týka Ružomberskej, na 

Ružomberskej, prosím si ďalší príspevok, ďakujem. Na Ružomberskej ulici, žiaľbohu, 

mohla tam už dneska byť modulová škôlka, keby bývalé vedenie mestskej časti neprepáslo 
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svoju možnosť a nebolo diskvalifikované z možnosti čerpať európske fondy, alebo iné 

štrukturálne fondy, preto nám celý ten zámer prepadol. Medzitým sa začali ozývať 

obyvatelia, ktorí povedali, že nie je príliš šťastné toto riešenie, kto niekedy fyzicky na 

Ružomberskej bol, vie ako to vyzerá a je to jedna z najkrajších uličiek v Ružinove, veľmi 

pekne urobená. Obyvatelia, ktorí tam bývajú, sa o ňu starajú a ja osobne si tiež nemyslím, 

že je vhodné do tejto lokality dávať škôlku a skôr je vhodnejšie tam dať seniorský 

stacionár, ktorý takisto potrebujeme, pretože to sú misky váh. Na jednej miske váh máme 

deti, na druhej miske váh máme seniorov, ktorých takisto v Ružinove pribúda a takisto 

naše kapacity sú nepostačujúce a je tam poradovník ix desiatok, možno stoviek ľudí, ktorí 

čakajú na umiestnenie do našich seniorských zariadení. Čiže okrem detí sa musíme starať 

aj o tú staršiu populáciu, ktorá je na druhej strane populačnej krivky a možno práve tu je 

ideálny priestor na to, aby vo veľkej záhrade mali svoje zázemie. Čo sa týka dopravy 

v tejto lokalite, vidím to na ružinovských škôlkach, sú to stovky áut denne, ktoré sa otočia 

pri ružinovských škôlkach. Pri senior centre, myslím pri všetkej úcte k deťom seniorov, že 

nebudú tie deti chodiť navštevovať denne ráno aj večer v počte stovky ľudí, stovky áut, 

čiže určite z pohľadu ukľudnenia dopravy je výhodnejšie mať tam seniorské centrum ako 

škôlku. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Faktické poznámky, prvá pani 

viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Tak je to také, že na jednej strane teda pán 

primátor povie, že takto sa s Hojdanou dohadujeme, že teda naozaj toto je varianta, potom 

ústami teda Martin teba zaznie, že bude musieť Hojdana ustúpiť, takže možno, že znova 

zopakujem, že by bolo dobré, keby bola v platnosti tá varianta číslo tri a tiež na jednej 

strane pán Gašaj hovoril, že v tomto momente nemáme žiaden problém s kapacitami. 

Súčasne znova zaznieva, že možno dáme nejaké triedy aj do domu kultúry. Asi by bolo 

dobré to nejako si ujasniť a práve aj toto hovorí o tom, že ja, pokiaľ viem, ja som 

rozprávala aj s riaditeľkami v minulom volebnom období, čo nebolo tak dávno pred 

trištvrte rokom, aj s ľuďmi, ktorí sú na úrade a tí upozorňovali takisto plánovači na meste 

hlavnom, upozorňovali na to, že ten nedostatok, prosím môžem dokončiť? Nedostatok tých 

miest zo škôlok sa preleje do škôl. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S ďalšou faktickou pani poslankyňa 

Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela zareagovať na pána 

vicestarostu v tom zmysle, že som veľmi rada, že ubezpečil rodičov, že budú deti prijaté do 

základných škôl, nakoľko musím potvrdiť tie poplašné správy, čo tu kolegovia avizujú, že 

medzi rodičmi sú takéto informácie. Chcem to potvrdiť tým, že som bola na Rade školy na 

Nevädzovej, kde pani riaditeľka vyjadrila takisto určité pochybnosti o tom, či všetky deti 

dokáže umiestniť vzhľadom k tomu, že pravdepodobne štyridsať detí nebude môcť 

dokázať umiestniť, potom sme spolu teda nejakým spôsobom rokovali, kde by sa teda ešte 

našli priestory a možno z tohto miesta by som chcela poprosiť, že by teda vedenie 

Ružinova a samozrejme riaditelia veľmi intenzívne komunikovali ešte predtým, než sa 

takéto správy medzi rodičov dostanú, lebo potom nie je sa čo čudovať, že školopovinné 

deti by nemali mať v podstate miesto. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pani Ďurajková. Vidím, že už pani 

Kováčová je pripravená, aby vám povedala aktuálne informácie z dnešnej porady 

s riaditeľkami základných škôl, ale ešte ďalej faktické. Čiže pani Ďurajková. 

 



26 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti, Martin, na teba 

zareagujem, že hovoril si o tej Ružomberskej, že doprava by tam teda kolabovala, keby 

tam bola škôlka, tak ja si myslím, že v NUPPU vyrastie tisíc bytov a je to na pešiu 

dostupnosť tá Ružomberská, čiže nevidím dôvod, prečo by mali chodiť autami tam. Skôr 

vidím dôvod, chodia autom na Šťastnú, ktorá je vlastne dva a pol kilometrov odtiaľ peši, 

takže poďme sa o tom baviť. Pán starosta, vlastne vy ste nepovedal, že či bude nejaká 

diskusia, alebo nie, tak neviem, či sa potom dohodneme. Ďakujem za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Herceg s faktickou. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja som chcel reagovať na pána vicestarostu Patoprstého. Celá 

táto diskusia, aj teda, aj to, čo hovoril o doprave hovorí o tom, že naozaj my potrebujeme 

ten analytický útvar, alebo analytika, ktorý by naozaj pracoval s reálnymi dátami a to isté 

sa týka aj dopravy. Na komisii dopravy bolo navrhnuté uznesenie, že by mala vzniknúť 

štúdia dopravnej obslužnosti materských škôl a základných škôl, tak to chcem len ešte dať 

do pozornosti v tomto kontexte, keď do toho prišla ešte aj tá doprava, že takáto štúdia by 

nám vedela niektoré veci riešiť a niekde povedať, že to naozaj nepôjde. Takže takéto 

uznesenie je, môžeme sa potom aj pri zmene rozpočtu baviť, že či tú štúdiu objednáme. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. A na faktické reaguje pán poslanec... pán 

vicestarosta Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne. Začnem od 

konca. Áno, presne to Peťo Herceg povedal, ja s tým súhlasím a súhlasím aj s tým 

dôvetkom, čo povedal, že žiaľbohu každá takáto štúdiová služba stojí nejaký finančný 

obnos, čiže potom treba pri zmene rozpočtu na to myslieť. Pani poslankyňa Ďurajková, ja 

to denne vidím pri niekoľkých škôlkach a veľmi by som bol rád, aby to bolo, ako hovoríš 

ty, že ľudia, ktorí majú škôlku, alebo školu v pešej dostupnosti, že tam naozaj chodia pešo. 

Žiaľ, realita je úplne iná a ľudia, ktorí bývajú doslova pri škôlke, tak aj tak chodia autom, 

pretože možno zo straty času, alebo z pohodlnosti sa im nechce ísť päť minút do škôlky 

a päť minút naspäť ku autu, tak si to skrátia a vozia tam deti a denne sú pri škôlkach 

zápchy. Pani viceprimátorka Štasselová. Ja som potvrdil to isté, čo povedal starosta a to 

isté, čo povedal druhý vicestarosta, čo sa týka Hojdany. Ak to bude nevyhnutné, som 

povedal. Momentálne to nevyhnutné nie je a jednáme iba o bývalých priestoroch zubnej 

ambulancie. Čo sa týka Trnávky, tam to je predsa schválené aj v zmene územného plánu 

zóny a povedal som od budúceho septembra, nie od tohto. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Do rozpravy sa ešte prihlásila pani 

predsedníčka komisie Kulifajová. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ja len chcem veľmi pekne... ja len chcem oceniť snahy pána 

starostu, pretože som v minulosti niekoľko rokov pracovala na priamo riadenej organizácii 

pod ministerstvom školstva a hovorím už roky, že treba naozaj sa zapojiť do, čo sa týka 

vzdelávania a do školstva všetky subjekty vstupujúce do tohto vzdelávania, čo sú základné 

školy, zriaďovatelia sú mestské časti, stredné školy, to sú VÚC-ky a zamestnávatelia, čo sú 

momentálne developeri a firmy. Ja verím, že sa nám naozaj podarí v spolupráci s VÚC-

čkom nejakým spôsobom vyriešiť aj tie voľné kapacity. Pretože aj tým, že som pracovala, 

metodicky usmerňovala stredné odborné školy viem, že takých priestorov, ako na 

Geodetickej strednej škole je niekoľko. Naozaj som bola aj pri tých rokovaniach a veľmi si 

vážim túto spoluprácu a myslím, že to by mohla byť aj nejaká cesta, ktorá by nám otvorila 

aj možnosti, o ktorých možno ani niektorí poslanci doteraz nevedia. Ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S vašim súhlasom predtým, než dám 

záverečné slovo, keďže sa už nikto nehlási do rozpravy, by som poprosil pani Kováčovú. 

My sme práve dnes mali poradu riaditeľov základných škôl kvôli prijímaniu detí, takže by 

sme mali dostať, o ktorých som ešte ani ja formálne nepočul, tie najčerstvejšie dáta teraz. 

Nech sa páči. 

 

Mgr. Viera Kováčová, referát metodiky škôl a školských zariadení: Tak ešte raz, dobrý deň. 

My sme práve dnes mali prvú etapu, ja tomu hovorím malej dislokácie, to znamená 

výsledku analýzy stavu po zozbieraní informácií po zápise detí do základných škôl. Zápis 

sa realizoval dvanásteho a trinásteho tento... minulý mesiac, teda nie, tento mesiac, kecám, 

tento mesiac a dnes sme mali prvú etapu tej malej dislokačnej porady. Samozrejme, 

situácia je vážna. Nie je taká strašná a musím povedať, nie sú to ani také čísla, ako ste tu 

niektoré páni poslanci uviedli. Chcem len povedať, že potreba umiestniť do prvých 

ročníkov v Ružinove je tisíc tridsaťšesť detí. Stodvanásť detí je zapísaných duplicitne. 

Duplicitne neznamená, že ešte raz. Občas aj štyrikrát. Takže to sú tiež skresľujúce údaje. 

Ružinovčanov z toho je sedemstoosemdesiatštyri. Týmto sedemstoosemdesiatim štyrom 

deťom sme zo zákona povinní vytvoriť materiálne a priestorové podmienky na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. A o tom sa práve teraz s riaditeľmi bavíme. Rodič informuje 

školu o sebe aj vtedy, ak má záujem umiestniť dieťa na inej škole. My tomu hovoríme, že 

volí alternatívnu formu vzdelávania. To je napríklad naša Košická, alebo cirkevná škola, 

alebo rôzne školy vo Vlčom Hrdle, Bilingválna škola pre nadané deti Narnia a neviem 

Félix a neviem, čo všetko možné v Bratislave existuje, ale napriek tomu my tieto deti 

musíme mať zmapované, pretože ak alternatívna škola dieťa nevezme, my sme povinní zo 

zákona to dieťa umiestniť. Takže týmto sa my teraz zaoberáme. Z tej prvej porady vyzerá, 

že my by sme dokázali túto situáciu teda zvládnuť bez nejakých, nehovorím, že úplne 

žiadnych ťažkostí, ale takých, by som povedala štandardných ako každý rok. To, čo tu 

odznelo, je pravda v tom, možno ste počuli, ja som už takto v kuloároch aj v školskej 

komisii hovorila o tom, že budeme musieť otvoriť všeobecne záväzné nariadenie 

o školských obvodoch týkajúcich sa základných škôl, pretože sa nám zmenila situácia čo 

sa týka výstavby a tým pádom, kde sú nové domy, sú aj nové deti a mladé rodiny. Týka sa 

to hlavne zadnej časti Prievozu, Hraničná takže tam je množstvo nových domov, ktoré 

priniesli deti, takže naozaj Mierová neumiestni celý rajón. Na Mierovej je deväťdesiatštyri 

žiadateľov. Z toho hovorím, niečo pôjde na Košickú, niečo pôjde do alternatívy, ale 

počítame s číslom deväťdesiatštyri. Zastupujúci pán riaditeľ zvažuje otvorenie troch až 

štyroch tried. Takže uvidíme k akej alternatíve sa pohneme, pretože my momentálne práve 

analyzujeme, či to dieťa ešte nie je tam, nie je tam, celé sme to teda ešte neuzavreli a tak 

ďalej, ale z tohto pohľadu vám garantujem, ako som tu, že zatiaľ nemusíme plakať, že by 

sme nevedeli Ružinovčanov v tejto etape teda umiestniť. Iste, narazíme na to, že niekto 

bude chcieť byť na Ostredkovej a žiaľ, bude tam, kde mu to ukladá školský obvod. Totižto 

páni novinári nám v tomto smere robia trošku medvediu službu, pretože hovoria o tom, že 

rodič má právo výberu školy, ale už nehovoria o tom, čo je v zákone za vtedy, ak riaditeľ 

vybranej školy má dostatočnú kapacitu. Takže to sú také tie rôzne veci a rodič potom píše 

odvolania celý zúfalý, lebo chce. Neberte to v tom, keď si pozriete výsledky našich škôl, 

všetky naše školy sú v prvej tridsiatke škôl Slovenska. Čo samo osebe vypovedá o tom, že 

sú žiadané a žiadané sú aj inými mestskými časťami. Takže ja vám tu sľubujem, že my 

s tými pánmi riaditeľmi to nejako zvládneme a tie ružinovské deti umiestnime. Čo sa týka 

informácie pre vás. Pán Herceg inicioval na júnové zastupiteľstvo, kde ste uznesením 

žiadali správu, kde teda chceme dať analýzu zo zápisu aj základných škôl, zo zápisu aj 

materských škôl. Tam už budeme vedieť aj ako to bude umiestnené, ako to bude uzavreté. 

Zákon nám totiž dáva časový priestor až do pätnásteho júna. Z mojej strany. Neviem, 

chcete ešte niečo, pán starosta? 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani Kováčová. Čiže ružinovské deti 

umiestnime tento rok všetky, ak budeme odmietať, budú to mimo ružinovské deti, ktoré 

nespadajú do nášho rajónu a taký záujem máme naozaj pomerne veľký, je to v stovkách 

detí, ktoré by chceli ísť do našich kvalitných škôl a naozaj by sme si mali aj zatlieskať, že 

máme v Ružinove veľmi kvalitné základné školy. Ak dovolíte ešte v záverečnom slove, 

keďže ako starosta nemám právo sa zapájať do tej rozpravy v čase, keď beží, by som 

v záverečnom slove chcel zodpovedať niektoré otázky, ktoré tu ďalej padli. Tá téma 

analytickej sily na úrade, ja teda vychádzam z toho, že dneska dostala pani Kováčová 

náklad roboty do budúcna od tohto miestneho zastupiteľstva. Každopádne aj bez veľkých 

analýz vám vieme naozaj povedať už dnes a presne preto zvažujeme aj pri príprave toho 

materiálu, že najväčší ten tlak bude v lokalitách Prievoz, Nivy a trošku za tým Trnávka. 

Z hľadiska novej veľkej výstavby, ktorá sa v Ružinove plánuje a ktorá je v rôznych fázach 

povoľovania. V Prievoze to je naozaj najviac, tam je to NUPPU a je tam za Prístavným 

mostom Nový Ružinov a to všetko spadá do Prievozu. Sú tam ďalšie nejaké možno 

zámery, to je asi na inú debatu a aj tu máme pravidelne investičné zámery. Na Nivách, to 

každý vie, keď sa pozrie von z okna, tak je veľmi intenzívne vidieť, ako sa tam vo veľkom 

stavia a stavajú sa tam teraz aj bytové domy, nielen kancelárske budovy, tam je možno 

najväčší problém s tým, že Základná škola Kulíškova, tam je naozaj problém rozmýšľať 

o nejakom rozširovaní a vôbec v husto zastavanej oblasti Prievozu nie je len tak možné 

nájsť nejaký pozemok, kde by sa postavila nová základná škola a Trnávka, to je hlavne 

nejaký projekt Ovocné sady z hľadiska nejakého developmentu do budúcna. Čiže my 

všetko toto zvažujeme pri príprave toho materiálu. Našou prácou s tým, čo má úrad ako 

exekutíva robiť, je neprísť za vami s prázdnymi rukami, ale pripraviť nejaký materiál, 

o ktorom sa bude diskutovať. Podobne, ako odpoveď pani Ďurajkovej, materiál 

o Materskej škôlke Šťastná sa tu rieši myslím päť rokov. V minulom roku sa rieši tak, že 

raz za týždeň bola porada bývalého starostu k tejto veci, na ktorej bola aj riaditeľka škôlky, 

ktorá je teda informovaná úplne o všetkom a my si robíme na to teraz názor ako úrad. 

V momente, keď na to názor budeme mať a bude formalizovaný, tak prídeme aj za 

poslancami a takto to bude aj pri ďalších rokovaniach, ale neprídeme za vami s holými 

rukami, pretože potom sa stáva to, čo sa aj stalo v tejto debate niekoľkokrát, že ja sa 

snažím byť naozaj veľmi, veľmi transparentný aj vo veciach, ktoré ešte analyzujeme 

a nosíme v hlave bez toho, aby sme mali nejaký finálny výsledok s vami hovorím a potom 

tu vznikajú tie poplašné správy a vznikajú tu možno aj niektoré vystúpenia poslancov, 

ktoré by vôbec nemuseli byť. A v prípade Hojdany, ja som v kontakte s pani Kamenskou 

a dávam vám svoje slovo, že sa tam nebude robiť žiadna realizácia, s ktorou nebude 

súhlasiť samotná Hojdana. Tých alternatív je tam viacero. Je tam alternatíva využitia 

jedného krídla, je tam alternatíva dokonca dostavby nového pavilónu a môže byť pavilón 

medzi škôlkou Haburská a Hojdanou. Tam je to spojené, kde by mohli byť aj detské jasle. 

Nemusela by tam byť iba nová škôlka. Sú tam rôzne varianty, rovnako ako v prípade 

iných. My teraz naozaj, že máme hlavu otvorenú, snažíme sa myslieť, ako sa hovorí Out of 

the box a pozeráme sa na všetky alternatívy. Nie je to úplne jednoduché, pretože musíme 

overiť, že či sa na niektorom mieste napríklad dá urobiť nadstavba, či to dovolí statika 

budovy, koľko by stála taká nadstavba. Podobne trošku dezinterpretované moje slová. Ja 

som sa asi zle vyjadril. My naozaj o základných školách, pán Strapák na to reagoval, my 

intenzívne riešime rozširovanie kapacít. Čo je otázne, že či budeme zvažovať rozširovanie 

kapacít formou výstavby nových budov, pretože nová budova školy so šiestimi triedami je 

investičný náklad dva a pol až tri milióny eur. To nie je tak, že niekto sa vyspí a dá 

uznesenie, že postavte novú budovu a urobíme ju. To je obrovský finančný náklad 

a obrovská finančná investícia pre túto mestskú časť a tie problémy s kapacitou sa dajú 

riešiť rôznymi spôsobmi. To, čo pani Kováčová nazvala štandardný spôsob, vieme dať 

viac detí do jednej triedy, vieme preskupiť triedy takým spôsobom, aby bolo proste viacej 

tried v rovnakom počte miestností a podobne, naťahovať časy vyučovania. Všetko to 
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znižuje komfort, čiže určite začíname riešiť aj to, že či nové budovy, rozširovania budov, 

opäť prístavby, nadstavby, dostavby, ale ide o tak vysoké investičné náklady rádovo 

v miliónoch eur, že ak budeme mať takýto výstrel, budeme mať jeden pri nejakej základnej 

škole a musíme si dobre zvážiť, že kde. No a čo sa týka škôlky Ružomberská, opäť ja som 

sa s viacerými poslancami na tú tému rozprával, chcem povedať, že zrušenie zámeru 

škôlky Ružomberská sa udialo v roku 2016. My ako vedenie samosprávy sme žiadnu 

škôlku Ružomberská nezrušili, tá vypadla už v roku 2016 z materiálov, ktoré sa 

predkladajú na toto zastupiteľstvo a my naozaj analyzujeme možnosť obnovenia tohto 

investičného zámeru kontajnerovej škôlky na Ružomberskej. Ale keďže uvažujeme, že či 

vrátiť do hry tento projekt, tak ako zodpovední hospodári zároveň sa pozeráme na 

alternatívy. To znamená, pozeráme sa na to, že mohla by tam byť škôlka, mohlo by tam 

byť niečo iné. Teraz zase vám poviem vec brainstormingu a ja dúfam, že tie veci už budú. 

Máme na to schválené aj peniaze v rozpočte na feasibility study. Viete, že budeme 

plánovať aj rekonštrukciu Kultúrneho domu Prievoz. Opäť, už za minulého vedenia bolo 

schválené odporúčanie vzhľadom k azbestu, ktorý je v tej budove, že v zásade budovu 

Kultúrneho domu Prievoz treba postaviť nanovo. Ja nehovorím, že ideme búrať Kultúrny 

dom Prievoz, ale hovorím, že si zaslúži rekonštrukciu a odporúčanie už z minula je urobiť 

tú rekonštrukciu novovýstavbou. Na mieste Kultúrneho domu Prievoz určite musí ostať 

Kultúrny dom Prievoz, na tom budem určite trvať ako starosta, ale ak ho už budeme celý 

rekonštruovať a v podstate stavať nanovo, otázka je, či by sa napríklad aj tam nevošla 

jedna trieda škôlky navyše. A toto sú presne veci, ktoré my dnes analyzujeme, zamýšľame 

sa nad nimi a keď budeme hotoví, tak vám prinesieme materiál, kde vám povieme náš 

názor a o tom budeme diskutovať. Čiže nie je z hry ani škôlka Ružomberská, čo viem 

povedať, že ja budem bojovať proti, budem bojovať proti tomu, aby sa Šťastná zastavala 

tak v obidvoch plánovaných etapách z minula, aby sa tam rozširovala kapacita o dvesto 

detí, lebo je to jednoducho príliš veľa ľudí, príliš veľa detí na jednu lokalitu a príliš veľká 

dopravná náročnosť. Rovnako aj samotná Hojdana, tam je, ja si naozaj myslím, že tam je 

priestor pre jednu triedu, pretože na tej istej ulici už sú dve ďalšie materské školy dnes 

a keď sa tam pozriete ráno, aká je tam doprava, tak je to tam obrovský problém. Čiže 

nejakým spôsobom v tej istej lokalite tri vedľa seba robiť nejaké ďalšie škôlky 

pravdepodobne by nebol ani pri tých investičných nákladoch najlepší nápad. O všetkom 

diskutujeme, keď budeme mať niečo s tím za vami môžeme prísť, tak s tým za vami 

prídeme a zvažujeme teda aj tie demografické a ďalšie faktory. Takže ďakujem veľmi 

pekne a poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pán starosta. Miestne zastupiteľstvo 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov predkladá návrh uznesenia k bodu číslo 2A predložený 

poslancami, pán poslanec Strapák, pani viceprimátorka Štasselová, pán poslanec Herceg. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov žiada inžiniera Martina Chrena, 

starostu Mestskej časti Ružinov, vytvoriť a udržiavať v spolupráci s hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislava analytický materiál evidujúci štatistiky detí v Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov, potreby miest v materských školách a základných školách 

v jednotlivých volebných obvodoch a výhľadovo aj v miestach plánovanej výstavby. Na 

základe týchto analýz by sa prioritne rozširovali kapacity, alebo budovali nové školské 

objekty a areály. Poprosím, pán starosta, aby ste dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem teraz opýtať možno nášho 

organizačného, keďže toto bol informatívny materiál a k nemu neexistuje uznesenie, tak 

toto nie je pozmeňovací návrh k uzneseniu, ale toto je text nového navrhnutého uznesenia 

k tomuto materiálu dobre? Okej. Takže ako uznesenie. Takže dajte prosím hlasovať 

o návrhu tohto uznesenia. 
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Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem jednoznačne, jednohlasne za dvadsaťpäť 

poslancov z dvadsaťpäť prítomných. 

hlasovanie č. 16 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 30/III/2019 

 

Bod č. 2B 

Informácia o situácii po požiari ubytovne na Mlynských Luhoch a opatreniach Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Tretím bodom programu je ďalší návrh VZN, ale keďže sa blíži 

šestnásta hodina, na ktorú sme schválili terminovaný bod k požiaru ubytovne, tak chcel by 

som medzi nami privítať aj veliteľa Mestskej polície Bratislava II pána Tuleju so svojou 

zástupkyňou a je tu prítomný aj pán Bilačič, ktorý je šéf nášho odboru krízového riadenia 

a medzi vami sa nachádza aj Kolo Gečevský, ktorý je jedným z vás poslancov a je zase 

veliteľom našich dobrovoľných hasičov a priamo zasahoval pri tom požiari ubytovne 

spoločnosti /nezrozumiteľné... Keďže tu išlo o poslanecký návrh zaradený do bodu 

programu, tak by som dal slovo pánovi poslancovi Hercegovi, ktorý ho inicioval. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Bol to podnet v podstate predsedu bytovej komisie Borisa 

Čechvalu z nášho klubu, ktorý diskutoval teda o tejto problematike aj s pánom 

vicestarostom Patoprstým s tým, že chcel nejak viac informácií. Je to problém, ktorý 

presahuje Ružinov, ale je to častokrát problém nielen ľudí bez domova, ale aj ľudí, ktorých 

potreby bývania nie sú naplnené a platia vysoké komerčné nájomné práve v takýchto 

pokútnych ubytovniach a tak ďalej, takže jednak by sme chceli vedieť teda, o čo tam išlo, 

čo robila mestská časť v rámci tohto a čo môže robiť a teda mám informáciu, či už z mesta, 

z magistrátu, alebo aj pán Čechvala pravdepodobne sa k tomu vyjadrí, že ešte aké ďalšie 

alternatívy, či už pomoci, alebo riešenia tej situácie tam mohli byť podľa toho, ako to 

máme skonzultované. Čiže len toľko krátky úvod, je to vážna udalosť, ktorá sa stala 

v Ružinove, ktorú dúfam, že už nebudeme zažívať, ale naozaj je to veľmi smutné a bol by 

som rád keby sme to aspoň tak v krátkosti zhodnotili a my aj poslanci, aby sme vedeli, čo 

v tejto situácii Ružinov môže robiť, keď nastanú podobné situácie. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, pretože sme v takej situácii. Ja 

vám viem dať správu, keďže som tam od začiatku do konca bol osobne a koordinoval som 

ten zásah pri tom požiari, ale ako starosta nemôžem vystupovať v rozprave a ani nie som 

predkladateľ tohto materiálu, aby som vám vedel dať úvodné slovo predkladateľa, ako by 

sme to spravili? A nemám tu ani žiadneho vicestarostu, ktorému by som odovzdal vedenie 

schôdze počas tohto bodu. Mohol by som poveriť pani Biháryovú vedením schôdze počas 

tohto jedného konkrétneho bodu? Ona ako právnička to zvládne určite. No ideálne by bolo, 

už idú vicestarostovia, výborne. Dobre. Ďakujem, takže Čierneho Petra si vytiahol pán 

vicestarosta Gašaj, ktorého týmto poverujem vedením schôdze na tento bod a zároveň sa 

hlásim do rozpravy. Predo mnou je ale ešte pani Štasselová a Biharyová, takže oni budú 

prvé a pán vicestarosta Gašaj, poďte si sadnúť tu, je tu aj mikrofón, ktorý je online a ja sa 

nejak presadnem. Ďakujem. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Dobrý deň, pán starosta ďakujem za slovo 

a týmto odovzdávam slovo pani Štasselovej. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Tak ja skúsim, keby to trvalo dlhšie, tak prosím 

potom o predĺženie. Ja skúsim zhrnúť vlastne čo sa urobilo. Na začiatok oceňujem pána 

starostu, že promptne zasiahol, alebo teda sa dostavil aj na miesto, aj poskytol tú 
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nevyhnutnú pomoc rodinám, hlavne rodinám s deťmi. My sme potom vzápätí teda prišli na 

druhý deň, urobili sme taký, my hlavné mesto sme teda aj s pracovníčkami zo sociálneho 

oddelenia, sme urobili taký prehľad o tom, čo sa vlastne deje aj v zariadeniach, kde boli 

niektorí tí ľudia umiestnení, aj priamo na mieste. Keby som to mala tak zhrnúť tak... 

a navyše sa teda v priebehu víkendu zistilo, že tam uhynuli nie dvaja ľudia, ale traja ľudia, 

kde to jedno telo ešte stále nie je ani vyzdvihnuté, pretože je tam vlastne ešte stále 

komplikovaný prístup. Takže je to veľká tragédia na území mesta. Vnímame to aj takto 

a preto hlavné mesto zriadilo vlastne krízový štáb, my sme sa ešte v piatok stretli aj za 

účasti pána starostu na hlavnom meste, kde boli v prvom kole prizvaní vlastne ľudia, ktorí 

bezprostredne zasahovali po tom požiari a súčasne boli tam prizvaní aj zodpovední na 

hlavnom meste a v druhom kole sme potom prizvali všetky neziskové organizácie, ktoré sa 

venujú terénnej sociálnej práci a rozdelili sme si úlohy. Napríklad niektoré rodiny 

pozostalých potrebovali odbornú pomoc, čiže tam zasahoval Modrý Anjel, niektoré rodiny, 

ktoré ostali bez prístrešia, potrebovali sociálnu prácu priamo v teréne a pre niektoré rodiny 

sme si aj po komunikácii s pánom starostom vyčlenili ubytovacie zariadenie Fortuna. Je to 

mestská ubytovňa, kde sa tieto rodiny, ktoré boli dočasne umiestnené v inej ubytovni, budú 

môcť presunúť. Samozrejme najtraumatizovanejší sú ľudia, ktorí sú popálení a ktorí sú 

v ubytovni Mea Culpa. Tam rokujeme s pánom Krčmérym, keďže mesto bolo už 

pripravené vypovedať zmluvu so Svätou Alžbetou, čiže tento pobyt je im umožnený aj 

dlhšie. Čiže stali sme sa nejakým takým koordinátorom. Medzitým boli dve ďalšie krízové 

koordinačné stretnutia a vo štvrtok je naplánované vlastne stretnutie s inými typmi 

organizácií a dnes odišli pozvánky na Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva, ústrednú riaditeľku SOI, Krajskému stavebnému úradu, veliteľovi hasičov, 

krajskému riaditeľovi hasičov. S týmito subjektami sa vo štvrtok stretávame a budeme 

pracovať na tom, aby ubytovne, ktoré poskytujú tieto ubytovacie kapacity pre 

nízkopríjmové skupiny obyvateľov, pretože vlastne to je ten typ ubytovní, aby podliehali 

oveľa prísnejšej kontrole, ako doteraz a aby sa takáto tragédia vlastne nezopakovala. Čiže 

vo štvrtok máme toto koordinačné prvé stretnutie, uvidíme čo bude potom ďalej po stránke 

odbornej a krízový štáb sa stretáva zase v piatok. Takže toľko. Ak budete mať otázky 

viaceré, tak potom môžem zodpovedať. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujeme pani viceprimátorke za slovo. Ešte 

pred pánom Čechvalom, ktorý je prihlásený, poprosil o slovo pán starosta, ktorý sa 

prihlásil do rozpravy ústne. Takže nech sa páči. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne aj pani 

viceprimátorke, ktorá dala informáciu. Ja by som povedal, že táto informácia k tejto 

udalosti musí byť rozdelená do takých dvoch častí. Prvá časť je samostatný zásah, požiar 

a riešenie následkov krízovej situácie v ten prvý deň vo štvrtok priamo minulý týždeň 

a druhý je samostatná pomoc osobám, ktoré sa ocitli bez strechy nad hlavou v tých 

následných dňoch, o ktorom nás informovala pani viceprimátorka Štasselovú, kde tú 

koordinačnú úlohu na seba prebral magistrát. My ako miestna časť... mestská časť tam 

naozaj nemáme naozaj nejakú zákonnú kompetenciu. 11:40 vo štvrtok minulý týždeň bolo 

prijaté oznámenie, informácia o tom, že horí ubytovňa, súkromná ubytovňa nízkoprahová 

na Mlynských Luhoch. A my, ako mestská časť sme tam boli prítomní asi päťdesiat minút 

po tomto oznámení a chvíľu predo mnou tam dorazil náš krízový odbor, pán Bilačič so 

svojim kolegom pánom Wykom ako dvaja zamestnanci odboru civilnej ochrany 

a krízového riadenia, ktorý tu máme na úrade. Ja ako starosta, ktorý zo zákona má 

kompetenciu koordinácie týchto činností, som bol v tom čase na mestskom zastupiteľstve, 

z ktorého som okamžite odišiel a hneď som sa presunul na toto miesto. Okamžite po 

príchode sme kontaktovali veliteľa zásahu od hasičov, ktorý nás informoval, že požiar 

majú pod kontrolou, že je lokalizovaný, informoval nás o tom, že tam horí. V danom 
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momente bola informácia o piatich zranených osobách a jednej pravdepodobne usmrtenej, 

z toho jedna mala byť z tých zranených odvezená do nemocnice, neskôr sa tie čísla zväčšili 

na sedem zranených osôb, z toho dvoch, ktorí potrebovali aj ošetrenie v nemocnici. 

Niekoľko osôb bolo zranených tak ľahko, že sami ošetrenie vôbec odmietli a informácia 

dnes hovorí o dvoch potvrdených úmrtiach a tretej nezvestnej osobe, ktorá je aktuálne 

v pátraní a už je aj potvrdené, že ju našli? To telo? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nemajú lokalizované telo, pokiaľ viem, majú lokalizované, že kde 

by sa pravdepodobne mohlo nachádzať, ale pravdepodobne aj náš pán veliteľ mestskej 

polície je veľká pravdepodobnosť, že tam bola teda aj tretia osoba, ktorá bola usmrtená 

týmto požiarom, ale... dokonca je to v takom stave, to ale teraz hovorím neformálne 

informácie, ktoré mám z našich silových zložiek, že tam bude zrejme problém 

s identifikáciou podľa DNA, pretože tie pozostatky boli takým spôsobom poškodené. Na 

mieste okrem nás, teda v prvom rade chcem naozaj poďakovať hasičom, záchranárom, 

policajtom, ktorí tam zasahovali. Zasahovali tam naozaj vo veľkom počte, lokalizovali ten 

požiar tak, aby sa ďalej nešíril. Okrem nás tam bol krízový výjazd okresného úradu v počte 

dvoch osôb a neskôr v tých ďalších fázach činnosti tam pribudol od hasičov aj duchovný, 

pribudol tam psychológ od hasičov, bola tam samozrejme naša štátna polícia, bola tam 

samozrejme naša mestská polícia. Strávili sme tam naozaj celé poobedie až do večera. 

Veľmi by som chcel poďakovať nášmu veliteľovi pánu Tulejovi z mestskej polície, ktorý 

koordinoval evakuáciu tých osôb až do úplného večera spolu s naším pánom Bilačičom 

a telefonicky ma samozrejme informovali. Informovali ma aj o ukončení krízovej situácie 

vo večerných hodinách, teraz si nepamätám úplne ten presný čas, ale už bola tma, keď sme 

mali posledný telefonát, ja som od vás odchádzal ešte za svetla. Podarilo sa nám, alebo 

kompetenciou mestskej časti v takejto situácii je koordinovať ten krízový štáb, ktorý tam 

na mieste je a koordinovať ako keby odvrátenie tých priamych následkov tej mimoriadnej 

situácie, ktorá tam nastala. My sme teda urobili to, kým odvrátenie samotnej katastrofy 

mali na starosti naši hasiči a o tom vám teda Kolo Gečevský určite vie povedať viac, 

pretože v ten deň na sebe nemal kravatu a bielu košeľu, ale mal na sebe hasičskú výbavu a 

osobne tam zasahoval, tak ako už veľakrát, za to mu naozaj a kolegom patrí obrovská 

vďaka. A poskytli sme všetkým osobám, ktoré sa tam ocitli bez strechy nad hlavou, stravu 

a vodu priamo na mieste. Poskytli sme osobám, ktoré tam boli v núdzi z našich zásob, 

ktoré máme civilnej ochrany deky, karimatky a ďalšie veci, ktoré boli potrebné. Chcem 

povedať, že Ružinov je naozaj taká veľmi svetlá výnimka medzi ostatnými mestskými 

časťami. My sme naozaj pripravení pri takýchto veciach poskytovať pomoc, máme zásoby 

civilnej ochrany. Okamžite ešte okolo tej jednej sme zmobilizovali našu Základnú školu 

Mierová, ktorá je pre nás také to dezignované pracovisko v prípade, že sa nájdu ľudia, 

ktorí potrebujú rýchlo preubytovať, tak v telocvični ZŠ Mierová máme krízové postupy, 

ktoré sú určené na to, aby tých ľudí sme tam dopravili. Nakoniec sme toto nemuseli 

využiť, pretože vďaka spolupráci s hasičmi, s mimovládnymi organizáciami, ktoré dobehli 

na miesto, boli tam ľudia z Červeného kríža zavolaní, krízovým výjazdom okresného 

úradu, ktorí pomáhali, sa nám podarilo zabezpečiť to krízové ubytovanie na ďalšiu noc pre 

všetky osoby, ktoré ho neodmietli. Chcem povedať, že tam tá ubytovňa pozostávala 

z dvoch budov. Tá prvá zhorela, tá druhá nezhorela, ale je momentálne bez elektriny, bez 

vody. Takmer všetci obyvatelia tej druhej ubytovne odmietli poskytnutie nejakého 

náhradného ubytovania a sami sa dobrovoľne rozhodli, že tam zostanú napriek tomu, že im 

to bolo opakovane ponúkané a sami sa dobrovoľne rozhodli, že tam zostanú ďalej. Majiteľ 

ubytovne nám prisľúbil takisto, že v nejakých ôsmich miestnostiach je pripravený 

poskytnúť aj ubytovanie ľuďom z tej prvej zhorenej ubytovne, že tam má na to priestory 

a kapacity. Chcem aj zdôrazniť, že ide o súkromné ubytovacie zariadenie, v ktorom neboli 
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takmer žiadni obyvatelia Mestskej časti Ružinov, čo ale nijakým spôsobom neoslabuje to, 

že sme sa im rozhodli pomôcť. Vďaka teda s pomocou mimovládnych organizácii, rôznych 

útulkov sa podľa toho, ako máte v materiáli, podarilo zabezpečiť ubytovanie pre všetky 

osoby, ktoré o to požiadali v danom momente. My sme sa z môjho rozhodnutia a beriem 

zaň plnú zodpovednosť, aj keď som tým prekročil kompetencie mestskej časti, sme sa 

rozhodli extra postarať o štyri rodiny s dohromady desiatimi deťmi, čiže ide o osemnásť 

ľudí, ktorí tam boli v tej ubytovni priamo s tými malými deťmi. Vďaka tomu, že som 

kontaktoval generálneho riaditeľa spoločnosti Slovnaft. A cez spoločnosť Slovnaft sa nám 

podarilo pre nich zabezpečiť ubytovanie v ubytovacích kapacitách, nazvem to takej lepšej 

ubytovne, musím povedať, že ani to nebolo bez problémov. Ubytovňa v areáli Slovnaftu, 

keď tam prišli, tak ich tam odmietli prijať, ale podarilo sa nájsť iné ubytovacie zariadenie 

na Varšavskej ulici, kde ten majiteľ toho zariadenia bol veľmi ústretový. Chcem mu aj 

týmto verejne poďakovať, poskytol tým ľudom nielen ubytovanie zadarmo, ale aj ošatenie 

a stravu a ďalej sme sa týmto zaoberali, v piatok už bolo stretnutie na magistráte, kde sa 

riešila ďalšia pomoc aj s mimovládnymi organizáciami a dnes celé dopoludnie 

zamestnanci nášho úradu aj s našou mestskou políciou ružinovskou pomáhali presťahovať 

tri z tých štyroch rodín do mestskej ubytovne Fortuna, ktorú som teda vybavoval priamo 

cez pani viceprimátorku a cez pána primátora ešte v piatok. Vytvorili tam pre nich kapacity 

a týmto trom rodinám s deťmi bude poskytnuté dlhodobé ubytovanie v mestskej ubytovni 

Fortuna. Prečo hovorím trom rodinám a nie štyrom? Keď sme tam riešili štyri rodiny, 

štvrtá z tých rodín jednoducho zmizla a ubytovali sa u nejakých svojich známych a teda 

neprejavili záujem o takto poskytnutú pomoc. Pán veliteľ našej mestskej polície vám určite 

dá aj ďalšie informácie, chcem povedať, že riešili sme aj iné problémy prostredníctvom 

našej mestskej a našej štátnej polície počas víkendu v ubytovni. Traja ľudia museli byť 

zatknutí, pretože prejavovali znaky správania výtržností, opilectva, útoky voči ostatným 

obyvateľom tej ubytovne, takže museli byť predvedení do cely predbežného zadržania 

a naša mestská polícia aj štátna polícia počas celého víkendu tam riešili niekoľko výjazdov 

na základe nahlásenia občanov na páchanie trestnej činnosti a priestupkového konania tam. 

Čiže aj takéto veci musíme riešiť, niekedy aj tí, ktorým chceme pomáhať, o tú pomoc 

nestoja, alebo ju odmietnu. Na druhej strane chcem, už som poďakoval vlastne všetkým 

tým hasičom, záchranárom, policajtom, ktorí si to zaslúžia a mimovládne organizácie, 

ktoré toho veľa urobili, magistrát, ktorý sa snaží extra pomôcť. Musím povedať by mala 

patriť organizácii Modrý Anjel, konkrétne pán Radoslav Bránik... Radovan Bránik, ktorý 

tam strávil v tej ubytovni dve noci počas víkendu spolu s tými ľuďmi. Je to odborník práve 

na riešenie takýchto krízových situácií a práve tam pomáhal zamedzovať niektorým tým 

konfliktom a zároveň pomáhal zvládať im tam situáciu, ktorá tam nastala. Je to naozaj, 

zachytil som ešte jednu otázku, ktorá padla, aj sa ma už dneska viacerí pýtali, prečo 

mestská časť nevyhlásila mimoriadnu situáciu? Neboli splnené zákonné požiadavky na 

mimoriadnu situáciu. Ak sa niekto pýta túto otázku, prejavuje tým flagrantnú neznalosť 

zákona a zákonných postupov. Na všetkých veciach, ktoré tam boli sme sa koordinovali 

priamo so štátnou správou, s okresným úradom, s hasičmi, s veliteľom zásahu, s políciou, 

so všetkými, ktorí boli na mieste. Mám tu teda aj citáciu zákona, ak by sa niekto chcel 

pýtať, čo je to mimoriadna udalosť. Nazvem to takto veľmi zjednodušene. Nie každý 

požiar je mimoriadna udalosť. V prípade, že by pretrvávalo ohrozenie, že sa ten požiar 

bude šíriť, že bude prechádzať na ďalšie budovy v takom prípade keby nám hasiči 

povedali, že ho nemajú pod kontrolu, nastal by čas na to, aby naša mestská časť zasiahla 

a aby vyvolala... vyhlásila mimoriadnu udalosť, ktorá nám umožňuje prijať opatrenia, 

napríklad aj nariadiť fyzickým osobám a podnikateľským subjektom, aby vykonávali 

nejakú činnosť, pripojili sa k haseniu a tak ďalej. Tieto podmienky neboli splnené a naozaj 

veľkú sústrasť treba vyjadriť pozostalým, veľký smútok nad tým, čo sa stalo, že tam 

zahynuli tri osoby, dnes ešte tie príčiny toho požiaru nepoznáme. Na druhej strane musím 

aj povedať to, že sa ocitlo desať, dvadsať, tridsať ľudí bez strechy nad hlavou v súkromnej 
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ubytovni tiež nie je dôvodom na vyhlásenie nejakej mimoriadnej situácie, alebo 

mimoriadnej udalosti. V Bratislave, ako viete, máme tri až päťtisíc ľudí bez domova, je to 

obrovský problém, drvivá väčšina z nich sú takí, ktorí naozaj potrebujú a zaslúžia si našu 

pomoc, ale dvetisíc ľudí v Ružinove bez domova, alebo päťtisíc v Bratislave nie sú dôvody 

na vyvolanie mimoriadnej situácie, alebo udalostí a nie sú, lebo to nespĺňa zákonné 

požiadavky, tak ani dvadsať-tridsať osôb ďalších navyše bohužiaľ nespĺňa ti podmienky, 

aby sme toto vyvolávali. Zároveň chcem povedať, že Mestská časť Ružinov nemala takmer 

žiadne finančné náklady s týmto zásahom okrem tých pár diek, ktoré sme rozdali, ale 

vzhľadom na to, že išlo už o druhý požiar takejto ubytovne u nás za tento rok a veľmi 

oceňujem opäť aj prácu magistrátu. My nemáme ako samosprávy žiadnu kompetenciu 

kontrolovať tie protipožiarne opatrenia, alebo niečo podobné, ale je super, že magistrát sa 

rozhodol vyvolať zodpovedné orgány a priamo sme vzniesli aj ďalšiu pripomienku. Hasiči 

by vedeli porozprávať, že myslím až tretí, alebo štvrtý hydrant bol funkčný na tej danej 

ulici, čiže určite aj BVS ako mestská spoločnosť by mala vykonať kontrolu, pretože tam 

bol aj veľký problém s napojením vody a hasením. Všetci, ktorí sa do tohto zapojili 

a všetci, ktorí pomáhajú aj dnes tým ľuďom, ktorí sa ocitli bez strechy nad hlavou, 

odvádzajú enormnú prácu a zaslúžia si naozaj naše poďakovanie, náš obdiv a našu vďaku. 

Ja sa úplne čestne priznávam, že niektoré veci, ktoré robia tí ľudia a to nehovorím 

o hasičoch, pretože my nie sme trénovaní. Ale napríklad to, čo robí Radovan Bránik 

a Modrý Anjel, že s tými ľuďmi v tej ubytovni strávil dve noci, ja by som to nedal 

a nedokázal by som to a myslím, že väčšina z nás by to nedokázala. Ľudia, ktorí 

zorganizovali humanitárne zbierky a ľudia desiatky obyvateľov Ružinova, ktorí prejavili 

súcit a empatiu tým, že do tých zbierok prispeli a dokonca v takej miere, že to bolo možno 

až viac vecí, než bolo reálne potrebných, ale upotrebili sa všetky, odniesli sa do tých 

ubytovní, dnes sa takisto ešte distribuovali posledné kusy z toho, čo sa vyzbierali. Naozaj 

len slová vďaky a teda dúfania toho, že sa takéto situácie nebudú v budúcnosti opakovať 

a že takýmto katastrofám budeme čeliť čo najmenej. Ružinov je zároveň ako viete, štvrté 

najväčšie mesto na Slovensku sám o sebe, sme proste veľmi rozľahlé územie a treba rátať 

s tým, že už štatisticky proste na takom veľkom území pri takom veľkom počte obyvateľov 

sa jednoducho niekedy nejaká nešťastná, smutná udalosť stane, ale musím povedať, že 

minimálne nás preverili tieto skúšky v tom, že sme na ne pripravení a že ako mestská časť, 

civilná ochrana, naša polícia, naši hasiči, všetky tieto naše zložky, záchranári, sme 

pripravení a dokázali extrémne dobre zareagovať na to, čo sa udialo pri tom všetkom, aká 

je to veľká tragédia. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem pekne pánovi starostovi 

a pokračujeme ďalej. Prihlásila sa pani Šimončičová, takže nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán vicestarosta, ja som sa len chcela 

opýtať, prečo pánovi starostovi nebežal čas, keď mal riadny diskusný príspevok, tak ako 

my. Aby sa na to nezabudlo prosím druhýkrát. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Za to sa ospravedlňujeme a asi sa stala malá 

technická chyba. Dobre, tak ak môžeme pokračovať, ďalší prihlásený bol pán Čechvala, 

nech sa páči. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Ďakujem. Zastavil som sa v mieste charitatívnej zbierky, kde som sa 

dlhšiu chvíľu rozprával práve so spomínaným odborníkom pánom Bránikom, potom 

neskôr sa k nám pridal aj pán vicestarosta Patoprstý a práve, však aj pán starosta 

skonštatoval, že keď je niekto kto tomu rozumie, tak je to práve pán Bránik, som sa pýtal, 

aké sú vlastne systémové riešenia v takýchto prípadoch. On odvolávajúc sa na jeho 

hodnotenie, jeho konštatovanie bolo, že takáto situácia si určite zaslúžila štatút krízového, 
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krízovej udalosti. Je tam obrovský rozdiel práve v tom, že keď prednosta okresného úradu, 

ktorý je kompetentný na vyhlásenie takejto situácie, tohto štatútu, tak vtedy do toho 

aktívne môže vstúpiť štát, ktorý má násobne prostriedky na riešenie nielen takejto situácie. 

Tam je to nejak taxatívne alebo stanovené, respektíve nie až tak presne, aby sa dalo 

jednoznačne vyhlásiť, že od tohto momentu je to krízová situácia. Okrem počtu mŕtvych, 

bohužiaľ, nasledujú ďalšie súvisiace procesy, ako je postaranie sa o postihnutých, ktorí 

síce na jednej strane chceli ostať v tom zariadení a niekto údajne na papieri tam rukou 

napísal statický posudok, že budova je spôsobilá, ale podľa vyjadrenia pána Bránika je to 

nedostatočné, respektíve aj naďalej tam hrozí riziko požiaru, o hygienických podmienkach 

nehovoriac. Ak by bolo nebodaj zlé počasie, alebo neviem čo v takýchto prípadoch jedná 

sa o osemdesiat ľudí, ktorí mohli reagovať nevyspytateľne a tak ďalej,a tak ďalej. Čiže pri 

všetkej úcte ku všetkým, ktorí dobrovoľne, ochotne pomáhajú, každý z nás by určite 

pomohol, systémové riešenie je, že as mal byť vyhlásený krízový stav. A otázka je, že ako 

sa dá zatlačiť na okresný úrad, aby v tomto duchu konal v prospech tejto mestskej časti. 

Nabudúce to môže byť iná mestská časť, aby štát, ktorý má prostriedky na to, či finančné, 

aby mohol preplatiť náklady ľuďom, ktorí pomáhajú a materiálne, že má zásoby 

v skladoch, ktoré sa dajú použiť. Našťastie Ružinov mal nejaké prostriedky, ale nemuselo 

by to stačiť. Čiže len na margo toho som sa chcel opýtať a preto som aj poprosil pána 

vicestarostu, aby inicioval takýto bod programu pre dnešné zastupiteľstvo. Vďaka. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem pánovi poslancovi. Mala by 

nasledovať pani poslankyňa Barancová, ale ešte predtým sa prihlásil o slovo znova pán 

starosta, takže nech sa páči pán starosta. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem s faktickou, ja sa musím zdvihnutím ruky. Neboli splnené 

podmienky na vyhlásenie mimoriadnej situácie ani mimoriadnej udalosti. Krízová situácia 

nie je nikde v zákone upravená, je to stav, že akýkoľvek problém. Mimoriadnu situáciu 

môže vyhlásiť starosta a mimoriadnu udalosť môže vyhlásiť prednosta okresného úradu. 

Ak by nestačili napríklad tie zdroje, ktoré sme my mali. Ak by nestačilo sto eur, ktoré som 

ja vytiahol z vlastnej peňaženky na kúpu bagiet a vody, ak by nestačili deky, ktoré my 

máme na sklade, vtedy by sme mohli iniciovať mimoriadnu situáciu a prenieslo by sa to na 

štát. Ale to, čo sme my robili a zdroje, ktoré sme mali stačili a preto sme nemohli iniciovať 

mimoriadnu situáciu. To je taký, vo faktickej poznámke, za jednu minútu taký veľmi 

jednoduchý postup, ako to môžem vysvetliť. Na mieste boli dvaja ľudia zokresného úradu 

z krízového výjazdu, špecialisti vyslovene trénovaní na takéto udalosti spolu s našim 

pánom Bilačičom, ktorý má tiež všetko adekvátne vzdelanie a tréningy a ďalšie veci, ktoré 

potrebuje a toto bol konsenzus aj so zástupcami policajtov, hasičov a ďalšími, s ktorými 

sme sedeli... stáli v takom jednom kruhu a debatovali, diskutovali, navzájom si menili 

telefónne čísla, zháňali vojenské stany a humanitárne a Červený kríž a proste všetko tam 

bolo na mieste pod kontrolou. Keby to nebolo pod kontrolou vtedy sa vyhlasuje tá 

mimoriadna najprv situácia, potom udalosť. Ďakujem. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem pánovi starostovi. Nasleduje pani 

poslankyňa Barancová. Nech sa páči. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte som chcela zareagovať na ten 

predchádzajúci príhovor pána starostu s tým, že určite povedal, že všetkým patrí veľká 

obrovská vďaka, ale z tohto miesta by som ja chcela spomenúť jedno veľké meno 

Ružinovčanky Moniky Kozelovej, ktorá zorganizovala veľkú, veľkú zbierku. Zbierku 

rôznych potravín, šatstva a rôznych iných vecí, ktoré tí ľudia potrebovali. Skutočne je to 

človek, ktorý sa veľmi dlhodobo venuje sociálnej oblasti, venuje sa týraným ženám, 

venuje sa ľuďom, ktorí potrebujú pomôcť a obetavo im pomáha, takže z tohto miesta ja by 
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som chcela za všetkých jej veľmi pekne poďakovať a dúfam, že naďalej takúto prácu a to 

roznášanie toho signálu, že máme v takýchto situáciách pomáhať a že dokázala v podstate 

zorganizovať množstvo Ružinovčanov a mnoho iných ľudí. Ďakujem pekne. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, pani poslankyňa a nasleduje pani 

viceprimátorka pani Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ten krízový štáb na druhý deň práve preto bol 

zvolaný, práve kvôli tomu, že my sme sa domnievali, že tá komplexná starostlivosť, alebo 

teda pomoc sociálna, tam v tej podobe, aká bol poskytnutá, nebola úplná. Tí ľudia, ktorí 

boli prevezení, alebo ktorí boli, zostali v Mea Culpe, boli totálne dezorientovaní. Bola tam 

mentálne postihnutá obyvateľka, ktorej chýbali, mala osemnásť hodín jedny plienky, lebo 

všetky ostatné jej zhoreli. Čiže tú akútnu pomoc bolo treba poskytnúť a to sme sa snažili 

potom vlastne v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi poskytnúť. Je to naozaj 

teda poučenie pre nás pre všetkých, že tá terénna sociálna práca je absolútne kľúčová, je 

poddimenzovaná a myslím si, že aj Ružinov bude musieť začať rozmýšľať o dvoch 

veciach. O spolupráci s mestom, ja teraz to hovorím naozaj veľmi pozitívne, lebo mám 

pozitívne spätné väzby, len dokončím, o budovaní dostupného nájomného bývania pre 

nízkopríjmové skupiny ľudí, ktorí si to môžu dovoliť a súčasne podpora terénnej sociálnej 

práce aj v Ružinove. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne, pani viceprimátorka. 

Ak už nie je nikto, kto by sa chcel prihlásiť do diskusie, ja by som ešte možno poprosil 

nášho náčelníka mestskej polície, pána Tuleju, ak by mohol možno o nejakú aktualizáciu 

stavu, aj keď teda sme už počuli niektoré informácie, tak predsa len. Ďakujem. 

 

Dr. Jaroslav Tuleja, veliteľ OS Mestskej polície Bratislava Ružinov: Ďakujem pekne, pán 

vicestarosta. Aktualizácia je asi taká, ako povedala pani viceprimátorka. Včera sme sa zišli 

tiež na magistráte. Nakoľko od štvrtku je situácia nie pozitívna, lebo tak, ako spomínala, tí 

agresívni boli v sobotu zatknutí, v nedeľu podvečer prepustení, prokurátor ich nedal do 

väzby, takže mestská polícia hliadkuje okolo ubytovne, aby dohliadala na ten verejný 

poriadok, ale vzhľadom k tomu, že je to súkromný pozemok, súkromná osoba, tiež máme 

tie kompetencie zviazané alebo zviazané ruky, ale napriek tomu zatiaľ nám nikto 

nenadával. Berú to pozitívne. To zhorenisko je neopáskované nie našou vinou, ale keď 

máme voľnú hliadku, posielame ju tam, nakoľko tí ľudia slušnejší sa boja od tých 

agresívnych. Čo mám informáciu, neviem možno pani viceprimátorka by ma doplnila, ten 

jeden, čo bol ten agresívny, nemal tam už byť na tej ubytovni, že ten majiteľ, alebo mali ho 

nejako vysánkovať. Ale to neviem... neviem potvrdiť, takže bude v našich silách pomôcť 

im, ale hovorím ten verejný poriadok na súkromnom pozemku. Tí, ktorí máte možnosť, 

bolo by dobré pozrieť sa tam, ako to vyzerá vlastne v skutočnosti, je to voľne prístupné, 

ľudia, alebo tie autá, ktoré prechádzajú, majú z toho raritu. Toľko asi z mojej strany. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne. Dobre a keďže 

v podstate tento bod 2B, je to len Informácia k danému stavu, tak vraciam slovo pánovi 

starostovi a budeme pokračovať v programe. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem pánovi vicestarostovi za to, že zaskočil pri vedenie 

schôdze a ja sa len spýtam, budeme teraz pokračovať ďalej v našom programe a potom 

niekedy možno po vystúpeniach obyvateľov a po tom bode 17:15 by sme si dali až 

prestávku. Ak je s tým všeobecný súhlas. 
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Bod č. 3 

Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa 

..... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti 

Bratislava- Ružinov č.13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov 

obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, 

na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných 

príspevkov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Ružinov o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľov 

mestskej časti a iných nenávratných finančných príspevkov. Zjednodušene poviem, že sa 

snažíme zosociálniť naše VZN a zároveň posúvam hranice vyplácania príspevkov a to tak, 

aby sme čím viac zohľadňovali výšku príjmu, aby sme boli adresnejší. To znamená, či už 

ide o výlety seniorov, alebo príspevky, ktoré vyplácame, tak o dotácie na obedy, ktoré naši 

seniori dostávajú, tak upravujeme VZN tak, aby čo najviac bola podpora poskytovaná tým, 

ktorí sú nízkopríjmoví a zároveň prvýkrát zavádzame príjmové stropy napríklad pri tých 

dotáciách na obedy, pretože dnes naozaj dotáciu na obed mohol dostať aj senior, ktorý má 

tisícdvestoeurový príjem. A aj tak ten náš strop bude najvyšší spomedzi všetkých 

mestských častí a odovzdal by som slovo pani riaditeľke odboru sociálneho Valkovej, aby 

vám povedala zopár ďalších technických detailov z tohto pomerne náročného všeobecné 

záväzného nariadenia na vysvetlenie. 

 

Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí: Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. 

Tak, ako povedal pán starosta, máme záujem rozširovať sociálnu politiku mestskej časti 

a čo vnímame možno ako jeden atribút je, pozerať sa na našich seniorov, ktorých je tu 

dvadsaťpäť percent, ako sú ohrození chudobou. Štatisticky je pomenované, že príjem 

okolo tristošesťdesiat eur mesačne môže ohrozovať seniora chudobou. My sami máme 

sociálne prípady, kedy riešime ich jednorazovým finančným prostriedkom, kedy tí ľudia 

nemajú ani čo jesť. Dobre počujete, ani čo jesť. Preto chceme jednak sa zafokusovať 

v dvoch častiach. Jednak sú príspevky na obedy, kde chceme toto prvé pásmo, keď 

dávame euro sedemdesiat na jeden obed rozšíriť z pôvodných dvestopäťdesiatpäť eur na 

dvestosedemdesiat eur a tak, ako povedal pán starosta, posledné pásmo chceme, aby bolo 

ohraničené tou hranicou tých šesťsto eur, lebo predsa už ide o bonitnejších seniorov. 

Predchádzajúce VZN-ko hovorilo o pravidelnej valorizácii, chceli by sme, aby bolo 

upustené, aby sa radšej vyhodnocovalo adresnejšie a možno v nejakých odstupoch by sa 

aktualizovalo VZN-ko a rozširovali by sa tieto hranice. Takisto, ako máme týchto 

seniorov, ktorí častokrát nemajú ani na lieky, chceme, aby mali sociálnu aktivizáciu. 

Jednou zo spôsobov sociálnej aktivizácie sú výlety a chceme, aby viacej chudobnejších 

seniorov chodilo na výlety za symbolické jedno euro, preto chceme rozšíriť prvé pásmo za 

jedno euro pre seniorov s príjmom do tristošesťdesiatpäť euro, druhé pásmo takisto sme 

upravili od tristošesťdesiatpäť do päťstošesťdesiatpäť euro. Aký by mal byť dôsledok? 

V súčasnosti podľa štatistiky máme deväťstoštyridsaťpäť seniorov s príjmom do 

tristodvadsaťjeden euro, ktorí mohli chodiť za, teda za to jedno euro. Ak odsúhlasíte tento 

návrh, tá prvá kategória za symbolické jedno euro sa rozšíri o skupinu asi 

tritisícpäťstotridsať seniorov. Takisto chceme vybalansovať finančné príspevky medzi 

seniormi a rodinami s deťmi, takže vianočné príspevky zavádzame pre rodiny 

s nezaopatrenými deťmi a potom je tu len taká administratívna úprava, poskytovanie 

finančného príspevku pri narodení dieťaťa, aby bolo jasné a zrejmé, že sa vypláca 

bezhotovostným prevodom na účet v písomnej žiadosti, alebo hotovosťou cez pokladňu, je 

to skôr administratívna úprava. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani Valkovej za uvedenie tohto návrhu 
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všeobecne záväzného nariadenia. Myslím, že k nemu v pripomienkovom konaní neprišli 

žiadne pripomienky, takže dovolím si otvoriť rozpravu k tomuto návrhu, nech sa páči pán 

poslanec Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som si ten materiál pozrel a na strane päť sa píše, 

že štatistika Sociálnej poisťovne je ku koncu roka 2017 vykazuje v Ružinove dvetisíc 

stotridsaťosem seniorov ohrozených chudobou s príjmom do tristopäťdesiat eur. Avšak 

sociálnu službu v zmluvných jedálňach využíva iba dvesto seniorov. Čiže vlastne z toho 

vyplýva, že máme takmer dvetisíc seniorov, ktorí tú stravu nevyužívajú. Preto by som 

navrhol pre nové vedenie Televízie Ružinov, respektíve, ktorí majú pod palcom aj Echo, 

aby túto skupinu seniorov oslovili pomocou nejakých reklám v Televízii Ružinov a takisto 

v Echu, lebo pravdepodobne seniori tu najviac sledujú Televíziu Ružinov a čítajú Echo 

a ešte je tu taká možnosť, totižto existujú také domové schôdze, to isto viete, ktorí sa ich 

zúčastňujete, seniori sú akože pravidelní účastníci domových schôdzí. Čiže bolo by dobré 

osloviť zástupcov vlastníkov bytov, aby na každej domovej schôdzi im o tejto možnosti 

povedali. To je všetko asi k tomu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S diskusným príspevkom nasleduje pani 

poslankyňa Pilková. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa: Chcem veľmi pekne poďakovať pani Valkovej za tento návrh vlastne. 

Oboznámila nás s ním, vyšpecifikovala vlastne o čo ide a musím povedať, že tá valorizácia 

bola oveľa nižšia, teda ako je ten fixný príplatok, ktorí budú títo seniori dostávať, čo 

možno sa každému nejaví ako jasné. My sme s tým veľmi súhlasili a sme veľmi spokojní, 

že to takto vybalansovala a musím povedať, že má veľmi taký triezvy prístup k riešeniu 

týchto vecí a chcem jej pekne poďakovať a teda veľmi odporúčam, aby sme to schválili. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, 

v záverečnom slove by som možno len trošku zareagoval na pána poslanca Bodnára. 

Vážime si to a možno by som len povedal, že samotný tento systém stravovania 

dôchodcov, ja si myslím, že sa na to musíme pozrieť. Dnes ten systém funguje tak, že je 

vybratých myslím nejakých pätnásť prevádzkovateľov bez výberového konania v rôznych 

častiach Ružinova, proste podľa lokalít, kde seniori môžu prísť a majú dotáciu na obed od 

rádovo sedemdesiat až tridsať centov podľa výšky svojho príjmu a otázka je, ako boli 

vybraté tieto stravovacie zariadenia. Otázka je, či by niektoré z toho nemohli byť skôr naše 

školské jedálne, niekedy neskôr a nie súkromní poskytovatelia a otázka je, že či chceme 

mať takéto zmluvy s konkrétnymi poskytovateľmi bez nejakých výberových konaní 

tradične a zvykovo, ako to fungovalo, alebo či radšej neposkytneme tým seniorom 

napríklad gastrolístky, aby si vybrali, čo si za to chcú nakúpiť. Celý tento systém týchto 

dotácií na stravovanie by sme možno mohli tento rok využiť a zamyslieť sa nad tým, či od 

budúceho roka ho nechceme robiť nejakým úplne iným spôsobom a budem veľmi rád, ak 

teda vy poslanci si zoberiete toto ako svoju iniciatívu a skúsite sa nad tým zamyslieť aj 

s naším sociálnym odborom, pretože naozaj tu je práve priestor na to, aby sme mysleli zase 

úplne out of box a možno vymysleli niečo úplne iné, než fungovalo doteraz, ale 

transparentnejšie a jasnejšie a nakoniec aj lepšie pre tých seniorov, pretože ak dvetisíc 

najchudobnejších naozaj nevyužíva tento systém, ktorý by mal byť prioritne pre nich 

a naopak, využívajú ho stovky, možno tisíce takých, ktorí majú dôchodok vyšší, než iní 

ľudia čistú mzdu, tak je niečo zhnité v štáte Dánskom a treba to zmeniť. Ďakujem teda 

veľmi pekne a tým, že sme ukončili rozpravu poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá návrh k bodu tri všeobecne záväzného nariadenia Mestskej 
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časti Bratislava - Ružinov o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie 

spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov. Po A 

schvaľuje Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov číslo 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie 

spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov. Za B 

odporúča inžinierovi Martinovi Chrenovi, starostovi vyhlásiť návrh všeobecne záväzného 

nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 

záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov o poskytovaní nenávratných 

finančných príspevkov obyvateľom Mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej 

núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných 

nenávratných finančných príspevkov. Za C žiada inžiniera Martina Chrena, starostu, 

zabezpečiť zverejnenie na webovom sídle obce. Pán starosta, poprosím dajte hlasovať, 

ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a otvorte prosím hlasovanie a dávame 

hlasovať o návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia, nech sa páči. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Jednohlasne schválené, dvadsaťpäť poslancov za, nikto sa 

nezdržal, ani nebol proti.  

hlasovanie č. 17 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 31/III/2019 

 

Bod č. 4 

Návrh novely č. ..../2019 z 30. apríla 2019 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č.8 /2011 o nájme bytov zo dňa 13.12.2011, ktorým sa určujú 

zásady predeľovania bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Ružinov v 

bytovom dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu v 

bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v 

obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti v 

znení noviel č.15/2012, č.22/2012 a č.23/2012  
 

Martin Chren, starosta MČ: A myslím, že do vystúpenia občanov ešte stíhame ďalší bod 

programu a to je, ja to nebudem čítať celé ako návrhová komisia. Návrh novely všeobecne 

záväzného nariadenia bytovej komisie o prideľovaní bytov. Ak dovolíte, urobím len taký 

veľmi jednoduchý úvod, pretože v tomto, teda nie je to návrh novely, je to novela, ako sme 

boli upozornení pani predsedníčkou legislatívnej komisie, pretože my nemôžme robiť 

novely VZN, musíme vždy prijať nové VZN. Jediné, čo sa mení v tomto VZN je počet 

členov bytovej komisie. Ja som teda ustanovil bytovú komisiu, ustanovil som ju... bytová 

komisia je poradný orgán starostu, nie zastupiteľstva. Ustanovil som ju podľa tohto VZN 

z členov sociálnej komisie, pričom v minulosti bývalý starosta vyberal len niektorých 

členov sociálnej komisie. Ja som v snahe byť čo najviac transparentný tam ustanovil 

všetkých členov sociálnej komisie. Jedna členka sociálnej komisie, pani viceprimátorka 

Štasselová ma požiadala, že kvôli zaneprázdnenosti pracovnej sa nemôže zúčastňovať 

a namiesto seba nominovala do bytovej komisie pána poslanca Strapáka. Doterajšie VZN 

proste toto neumožňovalo, navyše počet členov v doterajšom VZN bol obmedzený na 

deväť, teraz máme v bytovej komisii desať členov, čiže v tomto novom VZN sa mení len 

to, že počet členov bytovej komisie sa zvyšuje z deväť na desať a je možnosť teda, ak 

niekto zo sociálnej komisie nechce, môže miesto seba nominovať náhradu tak, ako je tam 
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dnes členom pán Strapák. Bytová komisia už funguje, funguje musím povedať veľmi 

dobre, veľmi intenzívne. Myslím, že už jej členovia zistili, že to nie je úplne len také 

jednoduché prerozdeľovať byty pri tých mnohých žiadostiach, ktoré máme rôznych 

ľudských osudoch, často ťažkých ľudských osudoch a obmedzenom množstve rozhodnúť 

komu vyjdeme v ústrety a komu nie. A bytová komisia už aj pracuje s pripomienkami, 

pokiaľ viem od pána hlavného kontrolóra, ktorý nedávno robil kontrolu prideľovania bytov 

a navrhol aj niektoré možné zlepšenia a stransparentnenia jej činnosti. Vedie ju pán 

Čechvala, chcem mu za tú prácu doteraz, poďakovať a možno vám ešte poviem, teraz tak 

úplne off record jednu informáciu. Práve dnes som dostal informáciu, že pán špeciálny 

prokurátor Kováčik odovzdal kľúče od bytu, ktorý mal obecný od našej mestskej časti 

a teda do náplne práce bytovej komisie v budúcnosti bude môcť patriť aj to rozhodnutie, že 

komu inému tento malý byt, táto garsónka v budúcnosti poslúži. Ďakujem vám veľmi 

pekne a otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja sa len zamýšľam nad tým, či v tom VZN 

musí byť definovaný počet členov komisie, že či tam nemôže byť napísané všeobecne, že 

sú to členovia tí a tí, lebo zase keď niekto vypadne, alebo ja neviem, musí tam byť exaktne 

to číslo? Lebo v iných VZN to nie je upravené, to číslo. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem ja odpoviem v záverečnom slove potom, aby som 

nezasahoval do rozpravy. Pán poslanec Čechvala s faktickou. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Presne takto sme to nakoncipovali, že to presné číslo odtiaľ vypadlo. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, pani poslankyňa Biharyová. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja len teda poviem, že nakoľko pôvodne 

bola len novela VZN, ale aj s právnym oddelením sme zistili, že už v minulých volebných 

obdobiach pán bývalý starosta dvakrát vyhlásil úplné znenie tohto všeobecne záväzného 

nariadenia, na čo nemal dostatočnú normotvornú právomoc, takže sme sa rozhodli že 

vlastne je potrebné schváliť úplne celé VZN-ko, lebo aj pôvodne mala to byť novela osem 

z roku 2011, ale tá sa už ani napríklad na stránke úradu nenachádza, ale naozaj sa tam 

mení len tento paragraf štyri v tomto VZN-ku, ostatné ostávajú zachované a tiež by som 

chcela teda pána starostu poprosiť, aby do budúcna, keďže už bolo niekoľko protestov 

prokurátora k týmto vlastne vyhláseniam úplným všeobecných záväzných nariadení, aby 

sa vlastne do budúcna dala nejaká kontrola, že či ešte iné nie sú takéto vyhlásené VZN. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, tak 

v záverečnom slove ďakujem. Úlohu prijímame a skúsime teda, poprosím z nášho 

právneho je tu pani Poprendová, tak poprosím ju, aby si zapísala úlohu, že 

prekontrolujeme stav našich všeobecne záväzných nariadení z hľadiska právnej 

legislatívnej čistoty. Možno by som len zareagoval, bytová komisia je poradný orgán 

starostu. Čiže starosta sa rozhoduje koho si doňho vymenuje a niekto by povedal len 

jedného člena sociálnej komisie, ktorého si vyberie, ja som povedal všetkých členov 

sociálnej komisie, nech je to čo najtransparentnejšie a mojím zámerom naozaj je k bytovej 

politike našej mestskej časti celé toto volebné obdobie pristupovať tak, že budem 

akceptovať rozhodnutia bytovej komisie, komu byt pridelia a komu byt nepridelia. Nie je 

v mojom záujme robiť akékoľvek rozhodnutia bez toho, aby neprešli touto bytovou 

komisiou. Čiže áno, Mea Culpa ospravedlňujem sa, vo finálnom návrhu VZN, práve preto 

ten finálny počet tých členov vypadol a maximálny počet členov. Ďakujem veľmi pekne. 
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Tým sme dokončili rokovanie o tomto bode. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá návrh k bodu číslo štyri novely VZN o prenájme... 

prideľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Ružinov v zmysle predloženého 

materiálu. Poprosím pán starosta, dajte o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a na základe návrhu návrhovej komisie 

dávam o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že aj toto nové všeobecne záväzné nariadenie 

sme prijali jednohlasne počtom hlasov dvadsaťpäť za z dvadsaťpäť prítomných. 

hlasovanie č. 18 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 32/III/2019 

 

 

Martin Chren, starosta MČ: Jednu chybu ešte musím napraviť, ja som dnes na zastupiteľstve mal 

oznámiť jednu vec, ktorú som na začiatku zabudol, nebudem si to nechávať do bodu 

Rôzne. Poslanecký klub Team Vallo pre Ružinov sa rozrástol o dvoch členov a pribudli 

v ňom pán poslanec Kamil Bodnár a pán poslanec Marek Machata. Čiže toľkoto v sekcii 

povinné oznámenia. 

 

Bod č. 5 

Návrh na súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním 

Územného plánu zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo šesť, návrh na schválenie 

územného plánu zóny Trnávka stred. Ja si myslím, že za tých deväť minút by sme to ešte 

mohli stihnúť do hodiny občanov. Tak uvediem tento návrh ja. Ide o zmenu, ktorá sa 

pripravovala dlhodobo a jedinou zmenou k územnému plánu zóny Trnávka stred je, že sa 

rozširuje možnosť využitia Kultúrneho domu Trnávka, s ktorým pracujeme, čiže rozširujú 

sa... 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Pán starosta prepáčte, poprosím vás o jednu opravu, 

preskočili sme bod číslo päť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pardon, ospravedlňujem sa, Zlaté piesky. Dobre, čiže bod číslo 5, 

ten nestihneme za osem minút prejednať. Dobre, čiže bod číslo päť - Návrh na súhlas 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov s obstarávaním územného 

plánu zóny Zlaté piesky záhradkárska osada. Poviem úvodné slovo. Ide o obstarávanie 

územného plánu zóny Mokráň záhon. Ako viete, ide o záhradkársku osadu, v ktorej máme 

dlhodobé problémy s nelegálnou výstavbou. Existuje tam niekoľko problémov. Prvý 

základný problém je, že sú tam ľudia, ktorí by aj chceli niečo stavať a v minulosti bolo 

rôznym metrom im vychádzame v ústrety, niekomu sa povolili veľké stavby, niekomu sa 

nepovolila ani malá záhradná chatka o rozmere šesťdesiat metrov štvorcových. Zároveň 

podľa takých, je to naozaj predbežná, nie nejaká oficiálna analýza, odhadujeme, že tam 

vzniklo šesťdesiat až sedemdesiat čiernych stavieb v poslednom období, s ktorými sa 

budeme musieť nejakým spôsobom vysporiadať. A poviem rovno, ak by sme ich mali 

všetky odstrániť, tak naša mestská časť rovno môže vyhlásiť bankrot, pretože to nie je také 

jednoduché urobiť to a preto sme aj na základe rokovania s obyvateľmi, aj na základe 

rokovania so zástupcami združenia Mokráň záhon Studený Dolec pristúpili k návrhu, že 
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chceme zaregulovať výstavbu a rozvoj tohto územia územným plánom zóny. Prečo tu 

môžeme robiť územný plán zóny, nechceme meniť to všeobecné označenie, že ide 

o záhradkársku osadu vo veľkom územnom pláne a chceme len zaregulovať, keďže ide 

o stabilizované územie, aké vlastne typy tých stavieb na netrvalé bývanie rekreačných 

objektov tam budeme povoľovať, aby nedochádzalo teda k dvojitému metru a aby sa ku 

každému pristupovalo rovnako a aby bolo zamedzené aj konfliktom, ktoré tam sú. 

Predbežne teda máme vyjadrenie aj súhlas s týmto zo samotných zástupcov vlastníkov 

toho Občianskeho združenia Mokráň záhon a ak odsúhlasíte tento materiál znamená to, že 

odštartujeme teda proces obstarávania územného plánu Mokráň záhon, ktorým tam 

zaregulujeme v tejto oblasti výstavbu. Ďakujem veľmi pekne. V diskusii nasleduje pán 

Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem pán starosta. Úplne veľmi krátko a rýchlo. Na komisii 

územného plánovania sme tento zámer privítali. Treba tam urobiť poriadok a čím skôr 

a toto je asi jediná forma ako sa to dá. Čiže určite toto podporujeme, navyše v rámci 

diskusie aj s pracovníkmi z odboru tu na miestnom úrade sme dospeli aj k návrhu na 

rozšírenie, teda nielen spustiť obstarávanie územného plánu zóny, ale zároveň aj vyhlásiť 

stavebnú uzáveru, aby sa nestalo, že za tie tri-štyri roky, alebo ktovie koľko bude trvať ten 

územný plán zóny, aby nám tam za ten čas nenarástlo všetko to, čomu chceme zabrániť, 

aby tam narástlo a aby to zostalo charakterom záhradkárska a rekreačná osada. Takže len 

toľko, možno krátka správa z komisie a pani predsedníčka prednesie teda aj ten návrh na 

základe uznesenia komisie. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a poviem vám k tomu niečo, zrejme to 

nebude možné, ale až v záverečnom slove môžem. Pani Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Už na základe toho, čo bolo doteraz 

povedané, aj vami pán starosta, prečo sa obstaráva tento územný plán zóny, aby sa tam 

urobil poriadok aj to, čo hovoril môj predrečník, podpredseda komisie územného plánu 

a životného prostredia, prijali sme na komisii také uznesenie, ktoré ma poverili, aby som 

predniesla na dnešnom zastupiteľstve. Čiže pôvodné uznesenie k tomuto bodu, ktoré má 

dva body A a B navrhujeme doplniť o bod C v znení – Odporúča vedeniu Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov začať konanie o stavebnej uzávere, termín 17. 09. 2019, dovtedy by 

bolo treba oznámiť, že začína konanie o tej stavebnej uzávere. Takže to by mal byť 

dostatok času na to, aby sa len oznámil začiatok konania o stavebnej uzávere. Naozaj, 

pokiaľ sa ten územný plán zóny obstará a schváli, lebo odhadujeme možno dva roky, to 

keď si švihneme s tým a vieme, ako sa obstarávajú územné plány zón, ako dlho trvajú v 

Ružinove, takže pokiaľ to nebude stavebná uzávera, tak nakoniec zistíme, že zbytočne sme 

obstarávali tento územný plán zóny, keďže situácia sa tam bude postupne meniť a vy, ako 

starosta, nebudete môcť nedať súhlas na výstavbu domov, ktoré tam nepatria len preto, že 

ešte nemáme schválený územný plán zóny. Takže to je aj preto, aby sme zbytočne 

nemíňali ani čas ani energiu, aby sme tam mali poriadok tá stavebná uzávera je tuto veľmi 

potrebná, pán starosta. Ďakujem. Odovzdávam návrhovej komisii. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, 

v záverečnom slove len chcem upozorniť na dve veci. Všetky stavby, ktoré tam... dnes tam 

de facto je stavebná uzávera, lebo náš úrad nedáva stavebné povolenie a všetky stavby, 

ktoré tam vznikajú, vznikajú načierno, vznikajú ako nelegálne stavby a na tom vyhlásenie 

formálnej stavebnej uzávery nič nezmení, naopak, tí, ktorí sú slušní a čakajú na nejaké 

povolenie a pravidlá, ktoré by sme vedeli stanoviť aj teraz vzhľadom na tie normy 

stabilizovaného územia, ktoré kolegyne na územnom plánovaní a mohli by dostať legálne 

povolenie na malé chatky, tak stavebnou uzáverou sa tým, ktorí boli slušní a nestavali 
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načierno znemožní urobiť si naozaj chatku o rozmere do tých zhruba šesťdesiat-

sedemdesiat metrov štvorcových a tí, ktorí stavajú načierno, tí budú stavať načierno aj 

počas stavebnej uzávery. Čiže nie som si úplne istý, že či tento návrh je úplne to najlepšie. 

Možno sme si o tom mohli viacej podiskutovať predtým a povedať si argumenty pre 

a proti. Druhá informácia, ktorú vám chcem povedať s tým, že zatiaľ je to predmetom 

analýz a mojich právnikov. Po rozhovore s vedením okresného úradu stavebného mi bol 

prezentovaný názor, že vyhlásiť stavebnú uzáveru, to finálne vyhlásenie stavebnej uzávery 

sa nesmie robiť verejnou vyhláškou, ale len osobným doručením, čo de facto znamená, že 

ide o právny názor, ktorý hovorí, že nikdy v Bratislave žiadna stavebná uzávera nebude 

vyhlásená, pretože stačí jeden neznámy vlastník nejakého pozemku a neviete urobiť 

osobné doručenie. Vtedy sa postupuje verejnou vyhláškou. Takže sa obávam, že práve tu, 

kde je veľmi rozdrobené vlastníctvo, kde stačí jedno prebiehajúce dedičské konanie čo 

i len jedného pozemku, nebudeme schopní naplniť toto uznesenie., ale samozrejme budem 

rešpektovať váš názor, ako poslaneckého zboru. Ďakujem veľmi pekne. A stíhame ešte 

hlasovanie úplne presne minútu pred piatou. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá návrh k uzneseniu bodu číslo päť doplnenie uznesenia, 

ktoré predkladá pani poslankyňa Šimončičová. Za C odporúča vedeniu Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov začať konanie o stavebnej uzávere. Poprosím pán starosta, dajte 

o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Čiže pozmeňujúci návrh, prosím hlasujte. Doplňujúci 

návrh. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Jednohlasne prijaté, počtom hlasov dvadsaťpäť za z 

dvadsaťpäť prítomných. 

hlasovanie č. 19 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – doplnenie návrhu uznesenia bolo schválené 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá návrh k bodu číslo päť na súhlas miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov s obstarávaním územného plánu zóny Zlaté Piesky, 

záhradkárska osada za A súhlasí s návrhom na obstaranie územného plánu zóny Zlaté 

Piesky záhradkárska osada v rozsahu podľa grafickej prílohy a za B odporúča starostovi 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov požiadať hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislavy o súhlas s obstarávaním v zmysle článku štyridsaťdva štatútu hlavného mesta 

Bratislavy. Pán starosta, poprosím dajte o tomto návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, v každom uznesení kopa roboty pre mňa. 

Ďakujem veľmi pekne. Hlasujme prosím o tomto uznesení.  

 

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

počtom hlasov dvadsaťpäť za z dvadsaťpäť prítomných. 

hlasovanie č. 20 

za: 25 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 33/III/2019 
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Bod 

Vystúpenie občanov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, je päť hodín a jedna minúta, čo znamená, že sme sa 

dostali do času, ktorý tradične patrí vystúpeniam obyvateľov našej mestskej časti. 

Vystúpenia obyvateľov sú limitované teda troma minútami a chcem vám povedať, že sme 

dostali jeden, dva, tri, štyri, päť prihlášok obyvateľov, ktorí by chceli vystúpiť v hodine 

otázok. Ako prvá je prihlásená pani Milka Harmathová s témou kanalizácie v oblasti 

Bratislava Pálenisko. Nech sa páči, poďte k mikrofónu. Priestor je váš na tri minúty a kým 

pani Harmathová príde, tak by som medzi nami na zastupiteľstve... chcel by som 

medzičasom medzi nami privítať pani Janku Poláčikovú, mestskú poslankyňu za Ružinov, 

ktorá prišla na naše rokovanie. Čiže pani Harmathová, nech sa páči, tri minúty sú vaše. 

 

p. Harmathová, obyvateľka Ružinova: Ďakujem. Dobrý večer, ja by som sa chcela tu pred 

poslancami a pred pánom starostom opýtať. My od minulého roku intenzívne sa pokúšame 

o to, aby bola v časti Ružinov Pálenisko, Nové Pálenisko vybudovaná kanalizácia. Netreba 

hovoriť, že v dvadsiatom prvom storočí žijeme v našich rodinných domkoch, ktoré sú 

normálne, legálne postavené, bez kanalizácie. Ja len verím, že asi bývalé vedenie nebolo 

tomuto projektu naklonené, pretože sme si mohli aj ruky a nohy dolámať a nič sa nedialo. 

Boli sme bezmocní. Verím len tomuto novému vedeniu. Konkrétne pani poslankyni 

Monike Ďurajkovej, ktorá nám veľmi, veľmi pomohla sa zasadzovať teraz za túto vec 

a dúfam, že tak, ako nám bolo teraz písomne prisľúbené, že v tejto veci, že sú radi, že sme 

podali nejaké petície sa tam podpísalo zhruba stoštyridsať obyvateľov, pretože niektorých 

sme ani nestihli doma a dúfame teda, že bude tejto našej veci vyhovené. Chceme, snažíme 

sa byť trpezliví, ale naozaj je to neúnosné už v tých malých, úzkych uličkách býva vedľa 

nás človek, ktorý má dvadsaťkubíkovú žumpu, stále tam chodia ťažké autá na vyberanie. 

Tie cesty vyzerajú zúfalo. Tak verím, že raz sa začleníme medzi všetky ostatné štvrte 

a nebudeme tam, ako keby sme boli nejakí nanič ľudia, alebo takí, čo neplatia dane. Takže 

myslím si, že tam žije veľa slušných a veľmi veľa slušných ľudí, ktorí si to zaslúžia. Tak 

ešte raz apelujem, keď by sme mohli vedieť a dalo by sa to do zápisnice, či to, čo sa 

prisľúbilo, že sa bude niečo diať s tou kanalizáciou, že či je tam... či teraz má byť aj nejaký 

nový manažment vo vodohospodárskej... lebo mi napísali aj z vodohospodárskej... z BVS-

ky napísali, že sú radi, že sme im to teda povedali, že áno, že bude sa v tom niečo diať. 

Takisto mi bolo odpísané z obecného, alebo teda z miestneho úradu, že vedia o tom, že sa 

budú snažiť nejako dohodnúť. Počula som, že tým čo sa snažia vybaviť práve na Pálenisku 

tú stoku, alebo teda, že tam bude nejaká rozkopávka na vodu, alebo ja neviem, či to je na 

kanalizáciu, ktorá nám možno popod fúz niečo nahovárala, že nebojte sa aj vás do toho 

zapojíme, tak sme počuli, že už niečo, že ich stavebné povolenie je podpísané. Vôbec nič 

nevieme, zase sme mimo hry. Tak sa pýtam a chcem, aby to bolo v zápisnici, či nás budete 

o tom pravidelne informovať, alebo kedy a kde sa môžeme informovať, čo sa v tejto veci 

našej kanalizácie bude diať. A ďalej iba ešte toľko, že videli sme, že sa tam odkopala 

nejaká nová cesta k tomu Novému Ružinovu, takže... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou vo vystúpení občanov je pani 

Miklovičová a kým sa prestriedate, len vám odpoviem, my máme prisľúbené predbežne od 

developera Nový Ružinov, že urobí investíciu v hodnote niekoľko stotisíc a pritiahne 

kanalizáciu do oblasti Páleniska. Rokujeme o tom, nemáme to ešte podpísané a s tým, aby 

sa práve vaša ulica potom mohla na túto kanalizáciu napojiť. Je to investícia v státisícoch 

eur, ktorú oni sú ochotní vykonať ako developer toho projektu Nový Ružinov a následne 

na to sa potom budú dať robiť rozvody k vám. Ja neviem sľúbiť, že to bude tento rok alebo 

hneď budúci hotové, ale intenzívne sa na tom pracuje, je to naša veľká priorita, ako ste aj 

povedali, pani poslankyňa Ďurajková veľmi často tu chodí prízvukovať, že je to dôležité, 
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čiže rokujeme na tom. Ďakujem. Pani Miklovičová, nech sa páči. 

 

Jana Miklovičová, obyvateľka Ružinova: Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Nakoľko tlmočím tri 

témy, možno aj štyri, ktoré zaujali občanov všeobecne, tak ich odkomunikujem iba 

flashovo, aby mi na to vyšiel čas. Občania, ktorí v kampani na jeseň podávali námety 

a boli vyzvaní vami, potencionálnymi poslancami, že máte o to záujem a že ich budete 

presadzovať zdá sa, že tomu tak celkom nie je a ešte sme len na začiatku volebného 

obdobia. Takže, prvý okruh. Je zrušená od apríla redakčná rada ružinovského Echa. Ja 

osobne som sa o to, aby redakčná rada tu fungovala a to mnohí aktivisti, ktorí vtedy boli 

a sú poslancami, vedeli, dvanásť rokov a teraz ju niekto šmahom ruky zruší, ale ani 

nepovie členkám redakčnej rady, budem expresívna, bozaj ma a teda nemá ani najmenšiu 

štátnu... štábnu kultúru. Tak toto je bezprecedentné, páni konatelia. Koncepciu má robiť 

vraj jedna osoba, šéfredaktor. Ja som sa niekoľko rokov tiež angažovala, aby tu bol vizuál, 

nový reflesh a tak ďalej. Teraz jedna osoba. Dobre, druhá téma. Koncept starostlivosti 

o seniorov v rovine zážitkovej a edukačnej, teda mimozákonnej starostlivosti vychádza 

z našich šesťročných poznatkov nás seniorov a máme záujem to oddiskutovať. 

Podotýkame, že úrad dal pred asi piatimi rokmi vypracovať niečo podobné pri 

komunitnom pláne sociálnych služieb no name agentúre, zaplatilo sa za to tisíc osemsto 

korún. Cena síce nebola vysoká, ale ten dotazník, to by študent prvého ročníka sociológie 

asi urobil lepšie. Takže my máme naše poznania a môžeme nasmerovať prácu so seniormi, 

ale aj s inými vekovými kategóriami do iného originálneho projektu mestskej časti, 

ktorému sme dali pracovný názor. Osobne štyri roky, tretia téma, poukazujeme na 

nekompetentný zásah do biotopu chráneného vtáctva na Štrkoveckom jazere. Vtedy sa 

rákosie skosilo celé, teraz sa síce časť nechala, ale to skosené tam zostalo na to zahniezdila 

labuť a teda nie na ostrovčeku, ale na brehu, kde je vyrušovaná pri hniezdisku. Nechcem si 

predstaviť, keď sa jej tam vôbec podarí vysedieť mladé, čo tam bude. To bude rarita pre 

deti a nehovorím, že pre psov. V podstate ja som to odkomunikovala aj a s ochrancami 

a povedali naozaj, tá trstina, tá kopa trstiny tam nemala čo robiť, ale skôr sa mali nejaké 

materiály teda stavebné pre vtákov, pre labute a tieto dať na ostrovček. Takže my sme 

vytvorili rámec na prediskutovanie okruhov, my si vážime náš čas, ale aj našu energiu 

a preto žiadame, aby tak bolo k tomu aj pristupované. Žiadame o odpovede. Takisto 

žiadame odpovede na to, čo som povedala na minulom zastupiteľstve. Pán starosta, ja tu 

do konca nebudem, ja vám to tu položím, nech sa páči, pretože na Beh dobrých ročníkov a 

účasť našich týchto čas mi nezostal. Takže ale vám tu posielam tričká, aj všetkým, nedá sa 

nič robiť. Proste tri minúty nestačia a toto som považovala za... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ružinovskí seniori sa zúčastnili na Behu 

dobrých ročníkov, na ČSOB maratóne a naozaj podali dobrý výkon. Všetci sa dostali do 

cieľa, čo je viac, než som napríklad v ten deň dokázal urobiť ja. Ďalšia v pozadí... v poradí 

so žiadosťou o vystúpenie pani inžinierka. Marta Plšková. Na konci faktické, po 

vystúpeniach občanov. Bolo zvykom, že sa diskutuje? Podľa mňa to rokovací poriadok 

nedovoľuje, ale ak pán Herceg chce, tak nech sa páči. Dajte si faktickú poznámku, nech sa 

páči. Pani Plšková ešte chvíľočku poprosím, prepáčte. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Áno reagovalo sa, nebolo to pravidlom, ale po niektorých 

vystúpeniach, ak teda mala byť nejaká reakcia, alebo teda sa žiadalo, tak vždy bola tá 

možnosť. Ja to pozriem aj v rokovacom poriadku, alebo poprosím návrhovú komisiu, či je 

možnosť reagovať. Ja som len k tomu ružinovskému Echu, čo pani Miklovičová 

spomenula. Nie sme spokojní s tou kvalitou, tie posledné roky boli, teda posledné čísla 

boli dosť zúfalé, zdali sa nám nevyvážené a tak ďalej. Nechcem o tom teraz veľa hovoriť, 

ale možno v bode Rôzne len pár slovo, nejakú minútku k tomu venujeme. Čiže je to téma, 

ktorá nás nejakým spôsobom páli, tak to som len chcel povedať, že áno, počúvame na to 
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a cez štatutárov to určite bude treba riešiť. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a pani Plšková, nech sa páči. 

 

p. Plšková, obyvateľka Ružinova: Dobrý deň vám. Ďakujem za možnosť vystúpenia, vážené 

dámy a páni. Za ružinovské občianske iniciatívy chcem podať návrh na inovovanie 

mimozákonnej starostlivosti o seniorov, čo my môžeme nazvať nadstavbou a konkrétne 

edukatívnou a zážitkovou. Podľa uznesenia vlády nazývanou aktívne starnutie. 

Uchádzajúci sa o poslanecký mandát v kampani proklamovali starostlivosť o seniorov 

a teraz nastal čas, aby sa slová premenili na skutky. Ale ako, keď skoro nikto z vás starobu 

nepozná. Asi by bolo zaujímavé sa spýtať, akú starobu by sme si my priali, prípadne 

spýtať sa svojich blízkych. Nejde však o odloženie tých seniorov, ktorých funkčnosť má 

hendikep. Seniori vám vedia dať odpoveď. Ja by som touto cestou chcela poďakovať za 

teda aktívnejších, takých proste ako ja za včerajší výlet do Banskej Štiavnice. Ale nejde 

len o túto oblasť. Škoda, že sa nám nedostal do rúk materiál k bodu šestnásť, ktorý by sme 

boli radi potom pripomienkovali. Ale ja by som rada využila túto príležitosť, keďže som 

prišla medzi vás a chcela by som upozorniť na potrebu riešenia vonkajších mačiek 

takzvaných ferálnych mačiek. Ide o sterilizáciu, kastráciu a ďalšiu pomoc, čo vyplýva 

vlastne zo zákonnej normy. Hlavne teda v oblastiach, ako som povedala, kastrácia, 

regulácia počtu zvierat na uliciach, zachovanie zdravej populácie. Ja osobne sa spolu 

s desiatimi, pätnástimi seniorkami tejto oblasti venujem od roku 2016. Som v tomto 

aktívna a podotýkam, že prevažne ide o samofinancovanie Občianskeho združenia Pomoc 

mačkám. Vlani sme dostali grant z občianskeho rozpočtu mesta, čo sme teda po piatich 

rokoch snaženia si vydobyli. Riešili sme mačacie komunity, hlavne teda v Ružinove ja. 

Osoby vlastne, ktoré to vykonávame, venujeme tomu svoj čas, za ktorý vlastne 

nedostávame žiadne odmeny. Nemôžeme to naďalej financovať zo svojich. Keď si viete 

predstaviť. Snáď len možno, koľko to stojí. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie. Bohužiaľ, ten čas je naozaj 

obmedzený na tri minúty z rokovacieho poriadku. Ale držíme palce a ten problém mačiek 

zvlášť teraz na jar začína byť stále väčší v Ružinove, čiže budeme sa musieť na to pozrieť. 

Ďalšia v poradí je pani mestská poslankyňa Janka Poláčiková. Vitajte medzi nami, vzácna 

návšteva. 

 

Jana Poláčiková, obyvateľka Ružinova: Takže ďakujem za privítanie. Vážený pán starosta, 

vážení páni vicestarostovia, vážené panie poslankyne a páni poslanci. Chcela by som vám 

veľmi pekne poďakovať všetkým tak, ako ste tu, že ste prejavili veľkú podporu Hojdane, 

ktorá patrí medzi najstaršie materské centrá na Slovensku a máloktorá mestská časť má to 

šťastie, že takúto Hojdanu, takéto materské centrum má a chcela by som vám poďakovať, 

že tak ako ste tu, tak sme našli spoločný priestor, kde všetci môžeme pomáhať Hojdane. 

Chcela by som vás všetkých veľmi pekne poprosiť, či by sa nedalo niečo urobiť s orezom 

tých stromov. Ja som si už pílu zohnala, že vyleziem na tie stromy, ale fakt nemám odvahu 

a ak by sa našli prostriedky, alebo spôsob, ako v tej Hojdane, v tom areáli sme sa postarali 

o tie stromy, aby sa tam tie deti a tie mamy cítili bezpečne, tak by som vám všetkým 

chcela poďakovať za podporu aj v tomto smere. A ešte jednu vec sa vám chcem 

poďakovať, že ste udržali podporu Hojdane napriek silnejúcim tlakom zvyšovania miezd 

v materských školách. Ja som za zvyšovanie týchto miezd, za kvalitu vzdelávania 

predprimárneho v materských školách, ale veľmi pekne vám ďakujem, že nie je to na úkor 

bohatého a pestrého komunitného života v Ružinove. Ešte raz ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší s vystúpením pán Tibor Halpert. Ja 

možno len zareagujem, ten orez stromov v Hojdane, tam je takýto problém, že podľa 
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zmluvy o takúto bežnú údržbu oni sa majú starať sami a ten orez bude stáť niekoľko tisíc 

eur. Teraz my to vieme zaplatiť, samozrejme, ako mestská časť, ale je to v rozpore so 

zmluvou a úplne najlepšie by bolo, ak by som dostal prinajmenšom neformálne od 

poslancov informáciu, že urobíme zmenu rozpočtu, kde tie peniaze na ten orez dáme, 

alebo, že súhlasia keď ja urobím rozpočtové opatrenie a jednoducho navýšim ten rozpočet 

o túto sumu a radi to spravíme. Hojdane fandíme. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, 

pán Halpert. Dajte v bode Rôzne. 

 

p. Halpert, obyvateľ Ružinova: Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo pán starosta. Vyjadrím sa 

k pripomienkam stavby futbalového ihriska na Trnávke. Dá sa povedať, že takmer všetci 

poslanci, aj pán starosta vo svojom volebnom programe mali boj proti developerom 

veľkým skupinám. Nakoľko občania sa nevedia domôcť svojich najzákladnejších práv 

a cez súdy je to veľmi komplikované, takže očakávam, že toto vystúpenie pomôže zmeniť 

túto situáciu. Špeciálne na Trnávke sa udiali také veľmi zaujímavé veci. Postavilo sa 

futbalové ihrisko, na Pavlovičovej sa vyrúbali stromy všetky, vyše sto stromov je 

zlikvidovaných starých, veľkých. Mali sme tam, je tam ďalší objekt, ktorý sa tam má 

postaviť medzi ihriskom a tým rodinným centrom. Týchto vecí je tam viacej. 

Najzaujímavejšia vec na tom je, že sa to dotýka, poviem, priamo majiteľov domov, týka sa 

to vlastníckych práv majiteľov domov. Z stavebného zákona vyplýva, že stavebný úrad je 

povinný prizvať tých, ktorých sa to týka. Úplne dokonale boli občania odignorovaní. Toto 

je spôsob, akým sa riešia, akým môžu developeri prevalcovať občanov a deje sa to teraz tu 

na Trnávke. Ja teraz sa vrátim k tomu samotnému ihrisku. Je to už vybudované, ja som 

chcel zistiť, že ako to vyzerá, samozrejme, nie som účastník stavebného konania nemal 

som šajnu nahliadnuť do projektu, či sa to vôbec robí podľa nejakého projektu, ani na tej 

tvorbe toho projektu, aby sme povedali, že aha, tak toto nie, lebo tým pádom zasahujete do 

našich vlastníckych práv, takže to sa neudialo a výsledok je nasledovný. Vzniká 

vlastníkom okolitých domov, ale nielen okolitých, ale aj tých vzdialenejších škoda a to 

nadmerné osvetlenie svetlom veľmi silných reflektorov, zvýšením nárokov na parkovanie 

už teraz v preplnených uliciach, nadmerným hlukom, lebo máme skúsenosti už nejaké 

takéto zariadenia majú vo svojom areáli, to sme zatiaľ neriešili, ale bude pravdepodobne to 

treba riešiť. Majú pustené... poškodenie... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, čas uplynul, chcem len povedať, 

developeri v tomto prípade sú naši ružinovskí Saleziáni, my sme dostali viacero žiadostí 

v prípade toho osvetlenia a žiadali sme o úpravu toho osvetlenia. Mám informáciu, aspoň 

úrad mi povedal, že už to zmenili, dali tam slabšie žiarovky a sklonili to tak, aby to do 

domov nesvietilo. Oni budú žiadať teraz o povolenie, predloženie povolenia na predčasné 

užívanie toho ihriska, čiže ak môžete, normálne oficiálnou cestou nám na úrad napíšte. 

Ešte by som možno odporučil, my tu máme viacero poslancov, ktorí sú v kontakte so 

Saleziánmi, či je to pani viceprimátorka Štasselová, pani Kulifajová, pani poslankyňa 

Ďurajková, tak možno by aj teraz. Nie? Tak pardon, to sa ospravedlňujem. Tak možno, že 

by ste si to vedeli povedať vonku a dohodnúť sa na nejakom ďalšom postupe, lebo je to 

naozaj zásadné. 

 

p. Halpert, obyvateľ Ružinova: Pán starosta s vami sa stretneme aj s občanmi. Dohodneme si 

termín a stretneme sa, lebo tu nie je priestor v priebehu troch minút vysvetliť ten problém. 

Takže poprosím vás, aby ste nám dali termín, my sa stretneme viacerí. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre, dohodneme. Ďakujem a s faktickou poznámkou pani 

poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, práve som to oznámila 



48 

 

aj našej tajomníčke a upresním tento bod, situáciu okolo Pavlovičovej a na Trnávke 

budeme riešiť na komisii územného a životného prostredia. Výsadbu, náhradnú výsadbu, 

výruby, všetko to budeme riešiť trinásteho mája. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Výborne a mohol by som vás aj poprosiť, že by ste tu pána Halperta 

a obyvateľov zavolali, že by ste sa dohodli, že by mohli prísť na to zasadnutie komisie 

územného rozvoja? Super, my máme verejné komisie, myslím, že zvlášť táto komisia je 

verejná, takže sa určite dohodnete. Ďakujem, teším sa, tak to má byť. Ďakujem. 

A posledným prihláseným vo vystúpeniach občanov je pán inžinier Branislav Dražkovec. 

Nech sa páči. 

 

p. Dražkovec, obyvateľ Ružinova: Dobrý deň, alebo večer za chvíľu, dámy a páni. V prvom rade 

by som chcel začať tým, že sa poďakujem novému vedeniu mestskej časti za to, že veľmi 

rýchlo zareagovala na naše podnety, ktoré sa týkajú práve lokality Studený Dolec, o ktorej 

sme tu hovorili. Nie sme zvyknutí na také reakcie, že v priebehu niekoľkých týždňov sa 

pripraví návrh, odsúhlasí a dá sa do komisie a predkladá sa na zastupiteľstve, takže veľké 

vďaka za všetkých obyvateľov a vlastníkov teda tejto lokality. Ja som teda predsedom toho 

združenia, ktoré pán starosta spomínal a v zásade tie problémy boli veľmi jasne a veľmi 

dobre zdokumentované. Prebehla nejaká diskusiu. Ja by som povedal, že tá zóna, ako je 

dnes naznačená v tom podklade, ktorý máte, tak zhruba dve tretiny toho územia teda 

spravujeme ako správca prostredníctvom tohto združenia. Tá zostávajúca ešte je vo 

vlastníctve ďalších jednotlivcov. To, čo sme sa tu bavili o stavebnej uzávere, naozaj 

domnievam sa, že nemá zmysel robiť stavebnú uzáveru, lebo tí ľudia a tá arogancia tých 

nových vlastníkov tých záhrad, ktorí to kupujú vyložene ako pozemky, dneska je tam 

možno osemsto vlastníkov. Pozemky od tristo do štyristo metrov štvorcových a toto je 

príklad neregulovaná zástavba, toto všetko je vydávané dnes za rekreačné chaty, 

zastavanosť štyridsaťpäť až päťdesiat percent. Zbytok dláždené plochy. Prvé, čo vlastník 

urobí vyreže všetky stromy, je to záhradkárska osada, takže jablone, všetky ovocné stromy 

idú preč, žumpy, septiky, latríny a tak ďalej. Sú to domy, rekreačné chaty, už vidíte, že aj 

nájomné byty, lebo sú jasne stavané so zámerom nejakého zárobku a skvosty a klenoty 

architektúry, ako si môžete všimnúť. Nie je výnimkou, že medzi domami nájdete dvoj-

trojmetrové koridory, kadiaľ sa nedostane žiadne hasičské auto, rovnako všetko kocky 

dvojpodlažné s krovom. Tá hustota zástavby je abnormálna a neudržateľná a do budúcna 

tie komunikácie majú tri metre, sú jednosmerné, prejazdné chodníky, nie sú to cesty, kde 

nie je možné stáť autom ani parkovať, takže všetko musí byť riešené na spoločných 

priestoroch. Dopady, samozrejme životné prostredie, sociálne dopady, susedské spory, 

anonymy, trestné oznámenia a dokonca násilné trestné činy. Tu vidíme lovca medveďov 

chatu. Keď sa to nerieši, tak to naozaj prerastá až do situácie, že ľudia sa fyzicky napádajú, 

chodím každú chvíľu na políciu a riešim trestné oznámenia. Takže chcel by som opätovne 

apelovať aj keď ste teda v podstate vehementne potvrdili, že teda je žiadúce, aby ten 

územný plán zóny vznikol. Ďakujem pekne. 

 

Bod 5A 

Diskusia o návrhu VZN k parkovacej politike 
 

Martin Chren, starosta MČ: Dostávame sa k termínovanému bodu, ktorým je diskusia o návrhu 

VZN k parkovacej politike. Dovoľte mi len na úvod povedať pár slov. Parkovacia politika 

hlavného mesta by mala byť prijímaná na mestskom zastupiteľstve v júni tohto roka a ako 

taká bude pozostávať z dvoch dokumentov. Jedným je Návrh novely všeobecne záväzného 

nariadenia a druhým je zmena štatútu hlavného mesta. O všetkých sa bude rokovať na 

mestskom zastupiteľstve. Boli sme požiadaní, aby sme my ako Ružinov, my ako mestské 

zastupiteľstvo prezentovali náš názor k týmto dokumentom, K štatútu máme termín 
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vyjadriť sa niekedy v prvej polovici júna, ale k všeobecne záväznému nariadeniu sa 

môžeme vyjadriť len do osemnásteho mája. Preto ten postup, o ktorom sme diskutovali 

s predsedami klubov je, že plánujeme zvolať mimoriadne miestne zastupiteľstvo Ružinova 

na prelome mája a júna, len k otázke parkovacej politiky, na ktorom by mal sa zúčastniť aj 

pán primátor nášho hlavného mesta a odborníci, ktorí budú prezentovať a na ktorom 

prijmeme stanovisko k štatútu. Keďže však to mimoriadne zastupiteľstvo môžeme 

uskutočniť až po dvadsiatom piatom máji. Z takého úplne prozaického dôvodu, že 

dvadsiateho piateho, myslím sú voľby do Európskeho parlamentu a my celý mesiac máme 

túto zasadačku vybookovanú, tu sú rozložené tie milióny strán materiálov pre jednotlivé 

volebné komisie a celé organizačné oddelenie naše veľmi intenzívne pracuje na voľbách 

a nedokáže sa zároveň venovať ešte aj príprave miestneho zastupiteľstva, tak stanovisko 

k VZN-ku musíme prijať skôr a musíme ho prijať kvázi na tomto zastupiteľstve, ak 

chceme, aby sa bralo do úvahy. Preto sme s predsedami klubov našli také riešenie, že na 

dnešnom zastupiteľstve prijmeme uznesenie, ktorým zdelegujeme kompetenciu prijať 

stanovisko k tomu VZN na komisiu dopravy, ktorá urobí zasadanie do 16 mája a komisia 

dopravy teda v mene Miestneho zastupiteľstva Ružinov pripraví a zašle potom 

pripomienky cezo mňa, ako starostu, aby teda včas sme to uskutočnili a potom teda na 

prelome mája, júna nemáme ešte presný termín, urobíme mimoriadne miestne 

zastupiteľstvo ružinovské len k téme parkovacej politiky. Keďže nebol dostatok času, aby 

sme si všetci mohli toto VZN nadefinovať a my naozaj budeme robiť aj verejné diskusie 

k parkovacej politike. Požiadal som zástupcov hlavného mesta, aby prišli medzi nás 

a k tomu všeobecne záväznému nariadeniu nám povedali aspoň v pätnástich minútach taký 

veľmi stručný úvod. Vidím tu pána Bruna Konečného a nového šéfa dopravy na 

magistráte, páni vitajte medzi nami a poprosím vás the floor is yours, môžete teda nám 

vysvetliť, že o čo tu vlastne ide. To bolo úvodné slovo, na úvodné sa nereaguje faktickou, 

ak myslím, ale môžete sa prihlásiť potom v rozprave priamo. 

 

Riaditeľ dopravy na Magistráte hlavného mesta SR: Dobrý deň. Dovoľte vážené dámy a páni, 

aby som vám predstavil všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sme pripravili k parkovacej 

politike, respektíve všeobecne záväzné nariadenia o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na území hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy. Uvedené všeobecné 

záväzné nariadenie sme pripravovali v takom jednoduchom znení, to znamená, že samotné 

jadro všeobecne záväzného nariadenia spĺňa základné podmienky, ktoré od nás vyžaduje 

zákon stotridsaťpäť, ktorý hovorí o pozemných komunikáciách. Všetky ostatné dôležité, 

respektíve všetky ostatné časti, ktoré sa týkajú, či už parkovacích kariet, vyhradené zóny 

a samotného spoplatnenia sa potom budú nachádzať v prílohách. Je to aj z toho titulu, že 

do budúcna rátame s tým, že VZN-ko ostane veľmi živý materiál, predpokladáme, že do 

zavedenia parkovacej politiky, ktorá je niekedy v druhej polovici roku 2020, nakoľko tá 

nábehová krivka, tej parkovacej politiky vyžaduje nejakú prípravu, vyžaduje vlastne 

prípravu celého parkovacieho systému a je nutné spracovať jednotlivé projekty, vyznačiť 

tie parkovacie miesta. Preto predpokladáme až tú druhú polovicu roku 2020, ako nábeh 

samotnej parkovacej politiky, tak predpokladáme, že do tohto obdobia už počas prípravy 

budú nejaké pripomienky, respektíve návrhy zmien tohto všeobecne záväzného nariadenia 

tak, ako to bolo aj v iných mestách na Slovensku a v zahraničí. Predpokladáme tie zmeny 

aj z toho titulu, pretože štyri najväčšie mestské časti, medzi ktoré patrí aj Ružinov, majú 

záujem spustiť nejaký pilotný projekt, to znamená nejakú zónu parkovania, ktorá už bude 

mať všetky, bude spĺňať všetky prvky a podľa tohto pripravovaného všeobecne záväzného 

nariadenia, aby sa vlastne tá zóna vedela potom v rámci spustenia parkovacej politiky 

adekvátne pripojiť k celomestskej parkovacej politike. Zároveň vlastne si odskúšame 

všetky aspekty tejto parkovacej politiky. K samotnému zneniu všeobecne záväzného 

nariadenia, pokiaľ ste si ho prečítali, sú tam teda okrem tých základných definícií, kto je to 

rezident, držiteľ a podobne, sú tam navrhnuté výšky úhrady, ktoré sme navrhovali podľa 
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koncepcie, respektíve podľa analýzy, ktorú máme od spoločnosti /nezrozumiteľné/... 

ohľadom parkovacej politiky. Dá sa povedať, že všetko toto je formované na základných 

tézach parkovacej politiky, ktoré sú schválené od roku 2012 a postupne sa snažíme 

pripraviť parkovaciu politiku v čo najlepšom znení. Takisto sú tu definované platby za 

jednotlivé rezidentské karty, toto sú vlastne všetko už veci, ktoré sme prezentovali smerom 

vonku a vlastne komunikujeme po tomto procese, kedy vlastne prejde VZN jednotlivými 

mestskými časťami. Ešte bude nasledovať aj pripomienkovanie zo strany verejnosti, čiže 

predpokladáme, že celý tento materiál tak, ako ho máte dnes k dispozícii, nebude, 

respektíve bude ešte zmenený, respektíve bude pozmeňovaný a upravovaný 

o pripomienky, ktoré budeme vyhodnocovať a akceptovať a predpokladáme, že 

schvaľovanie tohto materiálu bude na programe júnového zastupiteľstva hlavného mesta 

áno, ďakujem. Z mojej strany je to všetko, ďakujem. 

 

Mgr. et Mgr. Bruno Konečný: Možno ešte k tomu, k tomu procesu, tá tridsaťdňová lehota od 

osemnásteho apríla do osemnásteho mája vyplýva zo samotného štatútu, kde akékoľvek 

uznesenie, ktoré sa týka mestskej časti, má tridsaťdňovú lehotu na vyjadrenie pripomienok 

stanoviska miestneho zastupiteľstva. V prípade, že sa neprijme žiadne, tak platí domnienka 

súhlasu. My sme ale aj pri komunikácii so starostami mestských častí navrhli, aby sa tie 

zastupiteľstvá uskutočnili, aby sme dostali tú spätnú väzbu, aby sme naozaj tie vstupy od 

mestských častí aktívne zbierali aj preto, aby sme čo najviac z toho, čo má prínos pre 

parkovaciu politiku vedeli už do návrhu, ktorý bude zverejnený na pätnásť dní pred 

rokovaním mestského zastupiteľstva na pripomienkovanie obyvateľom bola vlastne už čo 

najviac finálna verzia toho samotného VZN-ka. Čiže my vítame tú možnosť, tuto pred 

vami predstúpiť, požiadať vás o pripomienky tejto parkovacej politiky. Vítame, že ten 

postup bol navrhnutý tak, aby sme ich dostali v relevantnom čase. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, zvládli ste to veľmi rýchlo, ďakujem veľmi pekne. Chcem 

zdôrazniť, že teda budem iniciovať mimoriadne zastupiteľstvo ružinovské k parkovacej 

politike tak, ako sme sa dohodli s predsedami poslaneckých klubov, kde takisto účasť 

prisľúbil aj pán primátor hlavného mesta predbežne. Samozrejme, bude potom závisieť na 

tom, ako sa zladíme termínovo. Ďakujem veľmi pekne a otváram rozpravu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Kraszkó, nech sa páči. 

 

Ivan Kraszkó, poslanec: Dobrý deň, ďakujem za informáciu, ktorú ste nám predniesli. Ja by som 

mal niekoľko takých otázok možno k tomu. Zhodou okolností som bol oslovený občanmi, 

alebo obyvateľmi Košickej. Košická bude prechádzať pomerne veľkou rekonštrukciou, 

jednak kvôli projektu /nezrozumiteľné/..., jednak kvôli potenciálnej plánovanej 

električkovej trati. Tí obyvatelia sa obávajú, že vlastne prídu o pomerne veľké množstvo 

parkovacích miest a bude tam taký tlak do tých vnútroblokov. To, čo sa tam teraz deje je, 

že sú tam staré vnútrobloky, ktoré sú verejne dostupné, kde teda parkujú autá a potom 

všetci tí noví developeri, ktorí stavajú tam tie vnútrobloky, ako napríklad Viktória sú 

uzavreté. Občania sa tam nemôžu dostať z iných častí a naopak zase, títo občania, ktorí... 

alebo obyvatelia, ktorí bývajú v týchto nových projektoch využívajú tie vnútrobloky ako 

keby tých starých obyvateľov, ktorí tam bývajú, takže bolo by dobré, keby sa myslelo aj na 

riešenie parkovania v tých vnútroblokoch. Ak si predstavíte tú Košickú a Trenčiansku, tam 

sú veľké stavby, kde sú obrovské vnútrobloky a kde teda využívajú to na parkovanie ako 

keby ľudia z iných časti, alebo z inej a takisto aj tá teraz prestavba, ktorá, alebo beží teraz 

to konanie ohľade toho Zwirnu, tam majú byť zrušené parkovacie miesta. Potom tá 

električková trať, ktorá by mala teda viesť cez Košickú na Miletičku, tá takisto neprispeje 

ako keby k tomu počtu tých parkovacích miest, ktoré sú tu. Čiže tí obyvatelia majú obavu, 

že ešte aj tým zavedením tej novej parkovacej politiky sa výrazne zníži celkový počet tých 

súčasných, ako keby parkovacích miest. Takže možno na zamyslenie aj takéto detaily. 



51 

 

Čiže staré vnútrobloky verzus nové vnútrobloky, také tie developerské projekty, ktoré 

prichádzajú, alebo aj také tie veľké zásadné zmeny, ktoré prídu do dopravy ako je 

napríklad tá plánovaná električka, takže toľko k tomu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu Kraszkóvi. Neviem či chcete reagovať. 

Nech sa páči. 

 

Mgr. et Mgr. Bruno Konečný: Čo sa týka vlastne Košickej, tam my registrujeme, je už aj petícia 

od obyvateľov, ktorá prišla ku nám ohľadom, tá sa týka hlavne toho developera, pretože on 

to dostal vlastne do podmienok tú komunikáciu pretvoriť iným spôsobom. V súčasnosti sa 

tomu teda budeme venovať nielen na základe petície. Čo sa týka električky, samozrejme 

električka neprispeje k lepšiemu parkovaniu, tá vždycky prispieva k lepšej obsluhe daného 

územia. My pokiaľ budeme riešiť a teda riešime, spolupracujeme na príprave tejto 

električky, pretože si myslíme, že má význam, tak ešte aktuálne sme ešte stále v tej fáze, 

že premýšľame ako tú električku, aby sme ju... respektíve ak ju umiestnime do Košickej, 

ako ju umiestniť tak, aby sme čo najmenej zasiahli povedzme do zelene, aby sme čo 

najlepšie zmenili ten uličný priestor tak, aby okrem toho, aby bol adekvátne dopravne 

využívaný, teda hovoríme o tom, že chceme zmeniť tú deľbu prepravnej práce v smere 

k tej mestskej hromadnej doprave, tak zároveň chceme, aby vlastne aj tá ulica, tak ako 

dnes pôsobí vcelku príjemne vďaka tomu že sú tam vysadené ti aleje stromov, tak takisto 

vlastne toto by sme nejakým spôsobom chceli zachovať, čiže ak budeme umiestňovať 

takýto projekt do tejto ulice, tak budeme sa nažiť o čo najmenší a čo najcitlivejší zásah. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave ďalej nasleduje pán predseda 

klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem pán starosta. Ja by som možno tak zdupľoval výzvu na všetkých 

poslancov, aby tie podnety a pripomienky k materiálu, ktorý máme, aby sme zozbierali 

a prerokovali ich na komisii dopravy, ktorú budeme mať my štrnásteho mája, aby sme teda 

to mali dôsledne prejdené a keď už to budeme prijímať, nech je to vydiskutované aj 

s mestom, s magistrátom, aby teda ten čas sme využili a nie potom ku koncu zrazu občania 

aj poslanci spravia poplach, hop, čo tam vlastne máme? Čiže naozaj berme to vážne 

a zodpovedne a ak si chceme nejaké veci buď vydiskutovať, vysvetliť alebo zaujať nejaké 

stanovisko a tlmočiť to na mesto, tak je priestor do toho štrnásteho mája, kde na tej komisii 

to budeme prechádzať. Ešte porozmýšľame, že či nezavoláme naozaj niekoho z magistrátu 

na tú komisiu, aby sme sa už o tých odborných detailoch pobavili, lebo Ružinov tam má 

špecifiká, či už sú to tie vlastnícke vzťahy, nezverené komunikácie, neexistujúce 

parkoviská, ktoré vlastne nie sú ako stavbami a podobne. Čiže pobaviť sa o týchto veciach, 

ktoré nás budú v Ružinove páliť a ako to mať ošetrené potom v tom VZN-ku a v štatúte. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Možno by som len dodal, keď sme sa 

rozprávali s pánom Hercegom, ktorý je zároveň predsedom dopravnej komisie, tak 

samozrejme, sme sa zhodli na tom, že to rokovanie tejto komisie v tomto bode bude 

otvorené pre všetkých poslancov, ktorí by chceli vzniesť pripomienky k tomuto VZN. 

Ďakujem veľmi pekne, ak sa nikto iný nehlási do rozpravy k tomuto bodu, tak poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá návrh k bodu 5A, návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel. Za A berie na vedomie predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia 



52 

 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel. Za B žiada komisiu dopravy Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov, aby pripravila v mene Miestneho zastupiteľstva stanovisko k predmetnému 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy. Termín do šestnásteho 

mája 2019 a za C žiada inžiniera Martina Chrena starostu, aby predmetné stanovisko 

doručil na hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, termín do osemnásteho mája 

2019. Poprosím, pán starosta, aby ste dal o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán predseda návrhovej komisie a dávam 

hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči, panie poslankyne, páni poslanci. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov dvadsať 

za, dvaja poslanci sa zdržali a dvaja nehlasovali z dvadsaťštyri prítomných. Ďakujem 

veľmi pekne a ďakujem aj našej vzácnej návšteve z magistrátu, ktorá ako som pochopil sa 

sem k nám ešte najbližší mesiac nachodí. Ďakujeme, že ste si našli čas, a že ste prišli 

medzi nás. 

hlasovanie č. 21 

za: 20 proti: 0  zdržali sa: 2  nehlasovali: 2 

  – uznesenie č. 34/III/2019 

 

Bod č. 6 a 7 

Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01  

Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2019 zo dňa 

.....2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č.2/2015 zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť 

Územného plánu zóny Trnávka – stred  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu, ktorý teda ohlasujem už druhýkrát, je 

Návrh na schválenie územného plánu zóny Trnávka stred, zmeny a doplnky číslo 01 

a zachytil som od pána vicestarostu procedurálny návrh. Predtým ako otvorím tento bod. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Navrhujem, aby sme dali vlastne hlasovať 

spoločne o bodoch 6 a 7. Áno, tak? Áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Zlúčenú rozpravu predpokladám. Takže body a  6 a 7 sú zhodné 

v tom, že v jednom schvaľujeme ten územný plán a v druhom ho vyhlasujeme, aby sme 

teda mali zlúčenú rozpravu k týmto dvom bodom a nemuseli o každom bode rokovať 

zvlášť. O procedurálnom návrhu sa hlasuje hneď. Preto prosím dajte. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Dobre. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nie, ak môžem návrhová komisia, toto je procedurálny návrh, že 

k bodom 6 a 7 bude zlúčená rozprava. Čiže nejdeme ešte hlasovať o uzneseniach, my 

ideme hlasovať o tom, že bude zlúčená rozprava. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Tak, pán starosta, s týmto súhlasíme, dajte prosím 

hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Hlasovanie bude samostatné samozrejme, len rozprava bude jedna 

k obidvom bodom. 
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Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Dajte prosím o návrhu číslo šesť hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže hlasujeme o procedurálnom návrhu o zlúčenej rozprave 

k bodom šesť a sedem. Ďakujem veľmi pekne 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že procedurálny návrh sme prijali počtom hlasov 

dvadsaťdva za. 

hlasovanie č. 22 

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

  – procedurálny návrh bol schválený 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže otváram rozpravu k bodom šesť a sedem. Bod šesť - Návrh na 

schválenie územného plánu zóny Trnávka stred, zmeny a doplnky 01 a bod sedem - Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny 

Trnávka stred, čiže v jednom bode schvaľujem a v druhom to vyhlasujeme a ako som už 

raz neúspešne sa pokúsil povedať, ide teda o veľmi malú zmenu k platnému územnému 

plánu zóny Trnávka, v ktorom sa mení teda hlavne to, že rozširujeme veľmi mierne 

možnosti spôsobu využitia územia Domu kultúry Trnávka a neviem, či niekto z vecného 

odboru potrebuje niečo dodať k tomuto úvodnému slovu. Myslím, že nie, ak by boli nejaké 

otázky tak radi na ne zodpovieme. Nech sa páči, pani poslankyňa Šimončičová, máte slovo 

ako prvá prihlásená v rozprave. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. My sme samozrejme 

mali tento návrh na zmenu aj na schválenie územného plánu zóny Trnávka na zmenu 

v našej komisii a naša komisia odporúča schváliť aj jedno aj druhé miestnemu 

zastupiteľstvu, takže prosím o podporu, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčke komisie pani 

Šimončičovej, ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, tak poprosím návrhovú komisiu 

najprv dajte hlasovať k uzneseniu bodu šesť a potom o uznesení k bodu sedem. Prvé je 

bežné hlasovanie, druhé je teda VZN, čiže trojpätinová väčšina. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov k návrhu číslo šesť - Návrh na schválenie územného plánu zóny Trnávka stred 

zmeny a doplnky 01 v časti A schvaľuje územný plán zóny Trnávka stred zmeny 

a doplnky 01 v časti B odporúča inžinierovi Martinovi Chrenovi starostovi mestskej časti 

zabezpečiť spracovanie čistopisu a uloženie územného plánu zóny Trnávka stred zmeny 

a doplnky 01 v zmysle ustanovení paragrafu dvadsaťosem zákona čísla 50/1976 zbierky 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, stavebný zákon v znení neskorších 

predpisov. Termín ihneď po podpise uznesenia. Dajte prosím, pán starosta, hlasovať, 

ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Panie poslankyne, páni poslanci hlasujte 

prosím o prednesenom návrhu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že návrh sme schválili počtom hlasov dvadsaťtri za, jeden 

poslanec nehlasoval z dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č. 23 

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

  – uznesenie č. 35/III/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: A poprosím návrhovú komisiu o uznesenie bodu sedem. 
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Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov k návrhu číslo sedem VZN Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorým vyhlasuje 

záväznú časť zóny Trnávka stred v zmysle predloženého materiálu. Poprosím, pán starosta, 

dajte o tomto návrhu hlasovať, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujte o návrhu, tak ako bol 

prednesený v tomto prípade teda trojpätinová väčšina je potrebná na schválenie. 

 

Hlasovanie: Pán predseda návrhovej komisie nestihol hlasovať, ale napriek tomu sme uznesenie 

prijali počtom hlasov dvadsaťdva za z dvadsaťtri prítomných, jeden nehlasoval. Ďakujem 

vám veľmi pekne. 

hlasovanie č. 24 

za: 22 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

  – uznesenie č. 36/III/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ak by bol všeobecný súhlas, navrhol by som, že potiahneme 

rokovanie do šiestej a potom si dajme krátku prestávku. 

 

Bod č. 7A 

Návrh uznesenia k parkovacej politike a verejnému zhromaždeniu občanov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Pred nami stojí bod číslo osem - návrh na uzatvorenie zmluvy 

o zabezpečení zberu použitého šatstva na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov. 7A, 

pardon, 7A je? Parkovacia politika zhromaždenie občanov, veľmi sa ospravedlňujem pánu 

kolegovi. Nemal som to úplne správne napísané od našich kolegov. Čiže Návrh uznesenia 

k parkovacej politike a verejnému zhromaždeniu občanov predkladateľ je pán poslanec 

Matúšek, poprosím ho o úvodné slovo. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem pán starosta. Sme predkladatelia dvaja za volebný obvod Starý 

Ružinov. Pán poslanec Čechvala so mnou a materiál ste v elektronickej podobe dostali. Ak 

sú nejaké otázky, nech sa páči smerom ku mne, zodpoviem. Ja len pripomeniem, že po 

dohode v súčinnosti s magistrátom a s mestskou časťou podporované pánom primátorom 

Vallom a pánom starostom Chrenom sme sa dohodli prvú verziu stiahnuť, ktorú ste 

obdržali a následne išla druhá verzia verejného zhromaždenia, ktorá bude bez 

akéhokoľvek, by som povedal, hlasovania a nejakého uznesenia. Nosným bodom 

programu bude parkovacia politika, ktorú odprezentuje pán primátor Vallo a náväzne 

pilotný projekt pán starosta Chren, respektíve s odborníkmi s tímom, ktorý sme niektorí 

poslanci videli už odprezentovať aj v Divadle Hviezdoslava a poprosím predsedov 

politických klubov, keby svojich poslancov nejakým spôsobom požiadali v priebehu 

dnešného zasadnutia nahlásili počet, koľko plagátov, ktorí ste dostali v A4 to máte iba dá 

sa povedať scan formu a myslím si, že to bude kvalitný plagát, ktorý bude potrebné 

v spolupráci s Cultusom zverejniť, aby včetne propagácie s mesačníkom ružinovské Echo 

a Ružinovskou Televíziou sme čo najviac informovali občanov a zúčastnili sa na tomto 

verejnom zhromaždení. Ďakujem za pozornosť a poprosím návrhovú komisiu, ktorá má 

uznesenie, aby sme dvakrát po sebe nečítali toto uznesenie, aby prečítala návrhová 

komisia, teda predseda návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko dodám, že keď pán poslanec 

Matúšek predložil tento návrh, tak keďže takéto veci treba organizovať dlhodobo vopred, 

tak ja som hneď oslovil primátora hlavného mesta, či má čas vo svojom programe prísť na 

verejnú debatu do Ružinova k parkovacej politike. Matúš Vallo ako primátor s tým 
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súhlasil a aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí, že bude takáto diskusia, tak sme si 

dovolili už teda aj dať reklamu do Echa, ktoré vyšlo práve v týchto dňoch a aj pripraviť tie 

plagáty, aby sa čo najviac obyvateľov Ružinova dozvedelo aj teda zabookovať tú 

miestnosť v Radošinskom naivnom divadle. Čiže primátor je potvrdený, že sa zúčastní 

tejto verejnej diskusie k parkovacej politike v Ružinove už teraz. Nech sa páči, v rozprave 

nasleduje pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Mne nie je zrejmé, že prečo o tomto máme 

hlasovať, že prečo sa to dalo ako uznesenie, keď mi to príde úplne logické, že však veď to 

všetci chceme a je to úplne prirodzené, že by tu mala byť taká nejaká verejná diskusia. 

Prečo to je vlastne formou uznesenia, prečo to máme riešiť na zastupiteľstve? Že to bude 

ďalšie potom, ďalšie v rámci mestskej časti, že toto ide o formálnu nejakú diskusiu v 

mestskej časti, alebo ako to máme vnímať? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Možno len rýchlo, mimo pravidiel odpoviem. Pán 

poslanec Čechvala s pánom poslancom Matúšekom sa na nás obrátili so žiadosťou urobiť 

verejné zhromaždenie obyvateľov, čo je iné, než obyčajné stretnutie. Aj zo zákona je to 

niečo iné a teda po krátkom rozhovore, keďže oni chcú mať to verejné zhromaždenie. Aj 

pravidlá ružinovské hovoria, že raz za čas máme robiť verejné zhromaždenia sme sa 

rozhodli, že to využijeme aj na to, že zavoláme aj primátora a odkomunikujeme na tom 

verejnom zhromaždení parkovaciu politiku a verejné zhromaždenie podľa VZN 

o verejných zhromaždeniach, ktoré tu máme, by malo schváliť zastupiteľstvo, čiže preto 

ideme v tomto režime. Pani Štasselová s faktickou poznámkou. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: S otázkou. Čiže, keď toto je to verejné zhromaždenie, ktoré musí 

schváliť zastupiteľstvo, tak tam môžu byť prijímané potom aj nejaká návrhy uznesenia 

áno? Toto je ono, áno? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, môžu tam byť prijímané návrhy uznesenia. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Dobre, dobre, čiže toto je to podľa VZN, ktoré máme na to a bude 

potom ešte nejaké iné verejné zhromaždenie občanov, kde sa bude prezentovať parkovacia 

politika pre poslancov? 

 

Martin Chren, starosta MČ: My sme sa to rozhodli spojiť. Keď už aj tak má byť to verejné 

zhromaždenie, tak sme sa rozhodli, že to urobíme naraz na verejnom zhromaždení bude 

vlastne táto prezentácia aj s ohľadom k časovému vyťaženiu primátora. Dve by sme asi 

nestíhali urobiť, ale ak bude záujem z magistrátu a od našich poslancov, vieme urobiť aj 

dve. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Dobre. Čiže, tak sa pýtam to isté, čo pani Ďurajková. Čiže stačí 

nám obyčajné nejaké, že čo zvolá mestská časť, keďže bude o tej parkovacej politike. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Stačí.  

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Dobre. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nech sa páči ďalší v rozprave pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja by som si to tiež veľmi rád ujasnil, lebo teda akým 

inštitútom toto zvolávame, lebo zhromaždenie obyvateľov obce je niečo také, ako keby, 

nazvime to obecný parlament, kde rozhoduje o závažných otázkach života obyvateľov, kde 
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sa hlasuje, ktoré má svoje pravidlá, má svoje VZN číslo 24/2018 spred roka, toto ja 

chápem, že je zhromaždenie, ktoré všetci podporujeme, ale na to naozaj nepotrebujeme 

zhromaždenie obyvateľov obce podľa zákona o obecnom zriadení, lebo tam tí obyvatelia 

asi nebudú hlasovať, že tuto na tejto... na Palkovičovej sa bude môcť parkovať počas 

majstrovstiev, alebo nebude, alebo tam nebude žiadne rozhodovacie konanie, je to 

informatívne stretnutie, čiže ja plne podporujem akékoľvek informatívne stretnutia 

s občanmi, kde dostanú čo najviac relevantných informácií. Som rád, že aj Matúš Vallo 

príde a tak ďalej, ale keďže nejdeme adresovať žiaden problém, žiadne rozhodnutie, 

vzniesť nejaké zásadné pripomienky smerovania života v mestskej časti, alebo nejaké 

zásadné informácie, kde by sme mali niečo prijímať, tak nevidím dôvod ísť cez toto VZN-

ko, ale normálne mestská časť zvolá zhromaždenie, verejné zhromaždenie a zídeme sa, 

obyvateľov pozveme, vypočujú si to a ideme ďalej. Ako nevidím dôvod využívať tento 

inštitút a uznesenie, na ktoré sa Jozef odvoláva, že budú pravidelné informačné stretnutia 

áno, bolo to uznesení, ale na to nepotrebujeme zhromaždenie obyvateľov obce. Čiže toto 

by som rád vyjasnil a naozaj nemám problém, radi podporíme akékoľvek stretnutie 

a verím, že dokonca ich bude ešte viac, lebo teda postupne ako sa bude prijímať 

parkovacia politika, jednotlivé zóny budú vyhlasované a tak ďalej, ale na toto 

nepotrebujeme oficiálne zhromaždenie obyvateľov obce, to znamená organizačné 

zabezpečenie. Ak tam nejaký občan navrhne, že dobre o tomto chceme hlasovať, tak sa 

tam hlasovať musí, musia byť zabezpečení skrutátori a podobne. Čiže na toto chcem 

upozorniť, aby bolo jasné, aké stretnutie vlastne ideme organizovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Rozumiem, o čom hovorí pán Herceg. Ja sa pokúsim stručne to 

vysvetliť. Viete veľmi dobre dostali ste to v prvej elektronickej podobe, že podľa 

uznesenia číslo 430/XXV/2017 sa uskutočnilo verejné stretnutie občanov v Kultúrnom 

dome Ružinov, kde sa hovorilo o problematike teda občanov, ktorí v dvoch bodoch 

informovali, čo ich ťaží. Nakoľko sme po rozhovore s pánom starostom a v náväznosti na 

spoluprácu už spomínaného magistrátu a teda prezentácie parkovacej politiky porozumeli, 

že ustúpime od tejto myšlienky a že budeme vám posielať teda VZN-ko v zmysle roku 

2018, tak ten program sa zmenil. Toto je vysvetlenie, aký je rozdiel medzi, ak to môžem 

dokončiť, prosím, medzi prvým stretnutím a verejnou diskusiou a teraz verejným 

zhromaždením v zmysle toho uznesenia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán poslanec, môžete sa ešte prihlásiť do rozpravy ešte riadnym 

vystúpením. Ďalšia v rozprave nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová: Ďakujem pekne pán starosta. Našla som si na stole pozvánku. Mestská 

časť pozýva na verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Bratislava - Ružinov, 

téma parkovacia politika, kde Radošinské naivné divadlo, ja neviem kde je Radošinské 

naivné divadlo, mohla tam byť aj adresa, kde to je. Ale vážnejšia vec. V Echu, ktoré ste 

spomínali, vyšiel inzerát, pozvánka na verejné zhromaždenie, na obyčajné verejné 

zhromaždenie. Tak čo to bude, zhromaždenie, verejné zhromaždenie obyvateľov obce, 

alebo verejné zhromaždenie? Malá poznámka k ružinovskému Echu. Nie je tu nič 

podpísané, vôbec neviem, kto to dodal, kto je ta za to zodpovedný a väčšina článkov 

v ružinovskom Echu nemá podpísaného autora, že to sú možno nejakí... neviem, kto to 

robí, niekto... nejakí duchovia. Neviem sa na koho obrátiť, keby som proti niečomu 

protestovala. To len k tomu ružinovskému Echu. Teraz ešte mám jednu poznámku, tak ako 

sa vám teraz stalo, pán starosta, že ste zabudli na bod 7A, ja mám len takýto návrh, lebo ja 

som takisto nevedela, že ak sa zmení program, ale nie tak, že iba jeden bod, ale viacero 
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bodov pribudne a ešte sa zmení aj číslovanie, možno by bolo dobré, kedy sme poslanci 

dostali nový program vytlačený, ono to možno... alebo niekde keby to aspoň niekde bolo, 

že pozrieme sa, ktorý bod je, to je ako to dostávate na mestskom zastupiteľstve ak sa 

zmení program, aby sme vedeli všetci, nielen my, ale aj vy. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, toto určite zavedieme, dnes by vám to nepomohlo, lebo ja 

som ten nový zmenený program vytlačený dostal a bod 7A tam nebol, rovnako ako tam 

nebol ani bod 4A, na ktorý sme tiež zabudli na žiadosť pána poslanca Hercega, takže sa 

k tomu budeme musieť vrátiť. Nech sa páči, ďalší v rozprave pán poslanec Ferák. 

 

Martin Ferák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja sa tu chcem pridať, podľa mňa veľmi dobrú debatu 

sme začali vďaka kolegyni Monike Ďurajkovej, pretože naozaj, ako potom aj ďalší 

kolegovia naviazali verejné zhromaždenie obyvateľov je niečo úplne iné, teda malo by sa 

využívať za úplne iným účelom. Ja si cením vysoko teda aktivitu kolegu Jozefa, pretože 

parkovacia politika je téma, ktorá podľa mňa veľmi rezonuje, je potrebné o nej 

informovať, je treba robiť takéto informačné stretnutia s obyvateľmi a viesť debatu. 

A osobne teda hovorím za seba, že parkovacia politika nie je dobre pripravená, nie je 

dobre komunikovaná a to je môj postoj, ktorý teda naozaj nezmením aj keď teda vychádza 

možno od primátora, v ktorého kvázi Teame Vallo som aj ja, ale za týmto si stojím, takže 

naozaj téma je hodná diskusie, treba o tom debatovať, ale nazvať to verejným 

zhromaždením obyvateľov obce je absurdné. Takisto ako zase si dovolím súhlasiť tuná so 

starostom, ktorý povedal v rozpore s tým, čo aj viacerí moji ctihodní kolegovia tvrdia, že 

mal vyhlásiť mimoriadnu situáciu kvôli požiaru ubytovne. Ja si nemyslím, že požiar 

ubytovne aj napriek tomu teda, bohužiaľ, že dôjde k nejakým, teda úmrtiu niekoho, 

niekoľkých osôb a následne teda, že ďalší ľudia nemajú v počte niekoľkých desiatok, 

nemajú kde bývať. Nemyslím si, stotožňujem sa so záverom, ktorý tu máme, že nebolo 

potrebné vyhlásiť mimoriadnu situáciu, čo je pravda, tak takisto si myslím ale, že nie je 

potrebné zvolávať verejné zhromaždenie obyvateľov obce, tak ako to je terminus technicus 

podľa VZN-ka. Je to obyčajné informačné stretnutie, tak ho tak nazvime a neprijímajme 

k tomu žiadne uznesenie, čiže bolo by dobré to premenovať, stiahnuť tento návrh 

uznesenia a pokračovať normálne ďalej bez toho. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pani viceprimátorka 

Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem. Možno to vyzerá nepodstatne, ale môže sa stať, že tam 

bude teda väčšina občanov a niekto navrhne, že hlasujme o tom, že nesúhlasíme 

s parkovacou politikou a napriek tomu, že poslanci s tým budú súhlasiť, tak proste tí 

občania tam prehlasujú tento poslanecký zbor. Čiže nie je to len tak nadarmo, že sa o tom 

bavíme, lebo môže.. ak to bude mať ten formát verejného zhromaždenia s možnosťou 

hlasovať a prijímať uznesenia, tak môže sa stať aj toto. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pokračuje pani 

poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja navrhujem, aby sme len zobrali na 

vedomie, že sa uskutoční to deviateho mája verejné zhromaždenie na tému parkovacia 

politika. Nemáme čo s tým súhlasiť, alebo nesúhlasiť, bude to obyčajné verejné 

zhromaždenie, kde nám predstaví primátor svoj názor na parkovaciu politiku a môžeme sa 

o tom rozprávať, pokiaľ nás nevyhodia od Radošincov. Čiže nie je to verejné 

zhromaždenie obce, prosím toto opravte a dúfam, že predkladateľ si to osvojí a povie, že 

nie je to verejné zhromaždenie obce. Jozef, je to iba verejné zhromaždenie aj pre tvoje 
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dobro. Prijmi to, prosím ťa pekne, tento môj návrh, nech nemusím dávať pozmeňujúci 

návrh. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: V každom prípade pani Šimončičová pozmeňujúci návrh musíte 

predložiť v písomnej podobe, aj keď si to má osvojiť, musíme vedieť, čo si osvojuje, musí 

to byť napísané. S faktickou poznámkou pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ja by som chcel pripomenúť v minulosti sme si predsa uznesenie, ktoré 

som tu prečítal číslo 430/XXV/2017 odhlasovali a podľa toho to bolo verejné stretnutie. 

Pôvodom... prvým v elektronickej podobe bolo verejné stretnutie, po dohode s pánom 

starostom sme sa dohodli, že urobíme verejné zhromaždenie v zmysle uznesenia z roku 

2018. Katka, súhlasím s tým, aby sa doplnilo adresne, že je to Záhradnícka 95, ale 

pripomínam, že minulý rok tam bolo verejné stretnutie, bolo so zápisom s uznesením 

a myslím si, že natoľko túto kultúru o Radošincoch vieme veľmi dobre, že je to na 

Záhradníckej, tak nehrajme sa tu na piesočku a nekritizujte, že je ten materiál 

nepripravený. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave ďalej nasleduje pán predseda 

klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Tiež podporujem návrh pani Šimončičovej a práve preto, že 

mám pred sebou to VZN-ko, kde je jasne napísané po ukončení verejnej diskusie dá 

moderátor hlasovať o záverečnom vyhlásení účastníkov. Čiže tam to záverečné vyhlásenie 

účastníkov musí byť. Navrhnúť záverečné uznesenie na zmenu, alebo doplnenie má právo 

každý účastník zhromaždenia. Tak niekto navrhne, ale ja to chcem mať zadarmo a bodka 

a poďme hlasovať. Prítomní účastníci môžu o jednotlivých bodoch hlasovať osobitne, 

takže si odhlasujú, že oni ako domáci budú mať parkovaciu politiku zadarmo a vyžaduje sa 

nadpolovičná väčšina prítomných účastníkov a sme presne tam, kde nechceme byť. Má to 

byť informácia o parkovaní, či už počas majstrovstiev sveta v hokeji, alebo 

o pripravovanej parkovacej politike, ale nemá to byť rozhodovanie o parkovacej politike. 

Povedzme si to na rovinu a z tohto pohľadu podporujem návrh kolegyne Šimončičovej, že 

informujme ľudí čo najviac, čo najpodrobnejšie, zbierajme ich spätnú väzbu, ale nerobme 

to oficiálne podľa VZN-ka o zhromaždení obyvateľov obce, lebo ideme niekde, kde asi 

nechceme ísť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Predkladateľom materiálu je pán poslanec 

Matúšek, on bude mať záverečné slovo. Len možno by som chcel uviesť na pravú mieru 

podľa toho platného všeobecne záväzného nariadenia paragraf štyri, bod štyri 

zhromaždenie spravidla končí prijatím záverečného vyhlásenia účastníkov, čiže nemusí 

mať povinne verejné zhromaždenie záverečné vyhlásenie a nie je záväzné pre miestne 

zastupiteľstvo paragraf šesť, odstavec dva hovorí, odstavec jedna hovorí, že záverečné 

vyhlásenie prerokuje miestne zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí, čiže miestne 

zastupiteľstvo musí to vyhlásenie prerokovať, ale nie je pre miestne zastupiteľstvo záväzné 

a je to podobne ako pri referende na celoštátnej úrovni. Len aby teda neexistovala tá 

obava, že tam niekto donesie väčšinu ľudí a stopnú celú mestskú parkovaciu politiku, ako 

pochopil som od pani viceprimátorky Štasselovej, že takáto obava existuje. Nie je to 

v takej forme záväzné. Pán poslanec Matúšek, záverečné slovo. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ja si myslím, že podľa toho VZN-ka z roku 2018, keďže špecificky 

rozoberáme tak dôležitú vec, ktorá je parkovacia politika a náväzne pilotný projekt pre 

Ružinov, môžeme upustiť od tej výnimky, o ktorej hovorí pán poslanec Herceg 

a nemusíme dôsledne dodržiavať to VZN-ko. Ide o prvý vstup informácie občanom 
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Ružinova a nebuďme striktní postupovať, že potrebujeme uznesenie a potrebujeme výstup 

záverečný, pretože sme to robili minulý rok a viete dobre, že ako to dopadlo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán poslanec Čechvala je spolupredkladateľ materiálu. Takže má 

tiež právo sa pridať k záverečnému slovu. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Ako spolupredkladateľ prijímam tú argumentáciu zo strany kolegov 

a netrvám na tom, že to musí byť podľa VZN, ale normálne funkčné zhromaždenie 

informatívneho charakteru. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pretože teraz máme legislatívny galimatiáš 

keď sú dvaja predkladatelia materiálu a jeden s ním súhlasí a druhý s ním nesúhlasí. Ja vás 

určite ubezpečujem, že my to stretnutie urobíme tak, či tak. Všetko je objednané, všetko je 

pripravené, pán primátor príde, čiže otázka je len, že či to bude verejné zhromaždenie 

obyvateľov podľa špeciálneho VZN, alebo len zhromaždenie obyvateľov k parkovacej 

politike. Asi by som si dovolil ako človek s dvoma semestrami právnickej fakulty povedať, 

že kým teda návrh nestiahli obidvaja predkladatelia, tak o ňom musíme hlasovať a máme 

predložený platný pozmeňujúci návrh pani Šimončičovej, čiže by som požiadal návrhovú 

komisiu, aby dala hlasovať najprv o pozmeňujúcom návrhu a potom o materiáli ako celku. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratslava - Ružinov predkladá pozmeňujúci návrh uznesenia k bodu číslo 7A, predložený 

pani poslankyňou Šimončičovou. Mestská časť v celom texte vypustiť slová obyvateľov 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Ostane iba verejné zhromaždenie, doplním. Pán 

starosta, dajte prosím o tomto návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dajme teda prosím hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Šimončičovej. Nech sa páči. 

 

Hlasovanie: Prvýkrát to máme zaujímavé. Konštatujem, že pozmeňujúci návrh nebol schválený, 

pretože za hlasovalo desať poslancov, proti hlasovalo deväť poslancov, piati sa zdržali z 

dvadsaťštyri prítomných. Čiže ideme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako bol 

predložený pánom poslancom Matúšekom. 

hlasovanie č. 25 

za: 10  proti: 9  zdržali sa: 5  nehlasovali: 0 

  –  pozmeňujúci návrh uznesenia nebol schválený 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov predkladá návrh k bodu 7A, 

ktorý predložili poslanci pán poslanec Čechvala, pán poslanec Matúšek, kde za A žiada 

ininiera. Martina Chrena, starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov, aby po prvé 

zabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov dňa deviateho mája 2019 o 17:30 v priestoroch Radošinského naivného divadla 

na Záhradníckej 95 v Bratislave na tému Parkovacia politika a rezidentská zóna Starý 

Ružinov. Termín ihneď. Za druhé, požiadal primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava, inžiniera architektúry Matúša Valla o účasť na verejnom 

zhromaždení obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa deviateho mája 2019 

o 17?30 v priestoroch Radošinského naivného divadla. Termín ihneď. Za tretie, zabezpečil 

všetky potrebné organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s konaním a priebehom 

verejného zhromaždenia vrátane prezentačných podkladov, termín ihne. A za štvrté, 

zabezpečil propagáciu a informovanie obyvateľov Mestskej časti Ružinov krátkym 

oznamom v mesačníku ružinovské Echo, na oficiálnej web stránke a sociálnej sieti 
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Facebook, termín ihneď. Pán starosta, poprosím dajte o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Panie poslankyne, páni poslanci prosím 

hlasujte teda o návrhu tak, ako bol prednesený. 

 

Hlasovanie: Ďakujem konštatujem, že návrh bol prijatý počtom hlasov pätnásť za, proti osem, 

jeden poslanec sa zdržal z dvadsaťštyri prítomných. Čiže budeme mať verejné 

zhromaždenie obyvateľov, ktoré bolo navrhnuté bez záveru a bez uznesenia, o ktorom by 

sa malo hlasovať k parkovacej politike, na ktorom sa zúčastní primátor hlavného mesta 

Bratislava. Ďakujem veľmi pekne. 

hlasovanie č. 26 

za: 15 proti: 8  zdržali sa: 1  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 37/III/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni je osemnásť hodín trinásť minút a musím povedať 

a teda znova sa ospravedlniť, že v tom, ako sa menil program sme vynechali bod číslo 4A, 

čo je Informácia o stave spoločnosti Ružinovský podnik VPS za štvrtý štvrťrok 2018, 

ktorá bola preradená z informatívnych materiálov na riadny materiál na základe návrhu 

pána poslanca Hercega. Chcem sa spýtať, pretože som zachytil od viacerých z vás, že či 

chceme dať prestávku, chceme ešte prerokovať tento materiál a dať si potom prestávku, 

alebo najprv prestávku. 16A? Ja som tu mal, že 4A. 16A, tak potom je všetko v poriadku. 

Áno, ok. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre, pravidlá sú také, že mali by sa zhodnúť predsedovia 

poslaneckých klubov na prestávke a najbližší bod je Návrh na uzavretie zmluvy 

o zabezpečení zberu použitého šatstva. Takže krátka porada predsedov poslaneckých 

klubov. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, tak pán predseda klubu Méheš ma informoval, že po porade 

predsedov klubov sa zhodli na tom, že ideme rokovať po bod štrnásť a po bode štrnásť 

nasleduje prestávka, aby každý stihol zjesť svoju bagetu a občerstviť sa a podobne. 

 

Bod č. 8 

Návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území mestskej časti 

Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Takže, pokračujeme bodom číslo osem. Bod číslo osem - Návrh na 

uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. Poprosím pána vicestarostu Patoprstého o úvodné slovo k bodu číslo 

osem – Ekocharita. 

 

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

bol pripravený na základe žiadosti spoločnosti Ekocharita Slovensko Slovensku na základe 

opakovaných žiadostí obyvateľov, ktorí si pýtali dopyt tejto služby v Mestskej časti 

Ružinov. Vieme, že v minulosti aj v minulom volebnom období bol trošku problém 

s poskytovaním tejto služby, že mali sme problém s tým, že skončila nám platná zmluva so 

spoločnosťou inou, následne bola dvakrát vyhlásená obchodná verejná súťaž, ktorá ani raz 

nebola úspešná, čiže momentálne sme jedna z mála mestských častí a jediná z veľkých 
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mestských častí, ktorá oficiálne nemá tento zber použitého šatstva zabezpečený a je to cítiť 

aj pri našich kontajnerových stojiskách, je to cítiť v našich uliciach a je to cítiť aj pritom, 

že veľakrát sa na nás ľudia obracajú, že by radi tieto šaty použili ďalej, ale nemajú, 

žiaľbohu, možnosť. Na základe toho bol vypracovaný materiál, na základe toho prešiel 

materiál komisiami, prešiel miestnou radou a dostal sa až dnes pred vás na zastupiteľstvo. 

Prihlásila sa aj zástupkyňa spoločnosti Ekocharita, pokiaľ by bol záujem, môže predstúpiť, 

čiže týmto pádom ja otváram diskusiu a nech sa páči, kolegovia. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja otváram diskusiu, ty si mal úvodné slovo, 

ale je to úplne v poriadku. Do diskusie sa prihlásil aj pani Mária Kuháková, zo spoločnosti 

Ekocharita, ak by ste mali potom záujem o vystúpenie, musíme ju samozrejme odhlasovať, 

keďže je to v bode a prvý sa do bodu prihlásil pán poslanec Bodnár, nech sa páči. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Mne sa páči tá myšlienka zberných kontajnerov, čo je 

super kvôli ekológii, kvôli tomu, že má to charitatívny účel a proste celková myšlienka je 

dobrá a ja len prečítam článok štyri, predmet odberu, bod štrnásť, kde sa píše, že predmet 

zberu sa použije na charitatívne účely a predaj, na recykláciu, ekologickú likvidáciu 

a finančné zhodnotenie, z ktorého výťažok sa použije na podporu slovenských 

neziskových charitatívnych organizácií. No a v tej druhej vete ja trošku osobne vidím 

problém, pretože tam je napísané, že občianske združenie sa zároveň zaväzuje 

z dosiahnutého zisku podporovať sumou minimálne štyridsať eur ročne za každý 

umiestnený zberný kontajner partnerskej charitatívnej organizácie a tak ďalej. Ja by som 

túto vetu zmenil, nie z dosiahnutého zisku, ale úplne to vypustil, nech tam bude jasné, že 

je to tých štyridsať eur ročne za kontajner, pretože ak firma nebude mať zisk, tak vlastne 

my poskytneme na super vec, akože priestor, ale vlastne nič z toho nebudú mať žiadne 

charitatívne organizácie v Ružinove, keď firma nespraví žiaden zisk. Čiže mám aj návrh 

na doplnenie uznesenia k tomuto. To je všetko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a predpokladám, že návrh bude predložený 

písomne tak, ako musí byť predložený a s faktickou poznámkou pán vicestarosta 

Patoprstý. 

 

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

myslím, že toto je požiadavka, ktorá vznikla na finančnej komisii, už ma o tom informoval 

aj predseda finančnej komisie. Je to logický bod, samozrejme s tým súhlasíme, ja možno aj 

ušetrím čas pánovi Bodnárovi, že autoremedúrou ako predkladateľ materiálu si to 

osvojujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, čiže pozmeňujúci návrh bol osvojený 

autoremedúrou. Napriek tomu musí byť predložený, aby kolegovia z organizačného ho 

vedeli potom zapracovať do tej zmluvy to, čo sme si osvojili autoremedúrou, ale nie je 

potrebné o tom hlasovať. Ďalej v rozprave pokračuje pani viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja si pamätám, že my sme to v predchádzajúcom 

volebnom období zrušili a ten dôvod bol preto, že tie kontajnery boli umiestňované kade 

tade. Akože fakt s prepáčením, pred vchodmi v križovatkách, na chodníkoch, čiže ja by 

som chcela, ja neviem, či to treba dávať do tohto uznesenia, ale ak treba, tak by som to 

naformulovala, že súčasťou podmienky by bolo umiestňovanie kontajnerov do 

vyhradených, na vyhradené miesta a v blízkosti kontajnerových stojísk najlepšie, ak tam je 

miesto a bolo by to vo vnútri. Ale naozaj akože to, čo sa nám podarilo, že to tu už 

v Ružinove nemáme, čo niekde inde je to kade tade vlastne povyskladané a taký kontajner 

a taký kontajner, ešte aj taký, tak tu to nemáme v Ružinove. Ale zase samozrejme ten zber 
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šatstva je potrebný, takže keby to mohlo byť v tých vyhradených priestoroch pre 

kontajnery. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne s faktickou poznámkou pán vicestarosta 

Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Zareagujem opäť. Súčasťou 

materiálu a prílohou zmluvy je zoznam tridsaťštyri miest, ktoré sme vyselektovali, 

respektíve kolegyne z oddelenia životného prostredia vyselektovali. Požiadavka bola na 

oveľa väčšie množstvo kontajnerov, ale žiaľbohu z dôvodu problematických pozemkov, 

nevysporiadaných pozemkov nebolo možné vyhovieť všetkému a rovnako sa obávam, že 

by to bolo aj v prípade kontajnerových stojísk, kde kompetencie mestskej časti nesiahajú. 

Potom skôr otázka možno na hlavné mesto, alebo na OLO na nadviazanie spolupráce, čiže 

by sme ten pôvodný zoznam, čo bolo cirka, ak sa nemýlim, až okolo osemdesiat 

kontajnerov, sme vyselektovali na tridsaťštyri, ktoré sú také, kde sme vybrali miesta 

konkrétne, kde naozaj vieme, že by to bolo vhodné aj z pohľadu majetko-právneho aj 

z pohľadu funkčnosti, aby tie kontajnery boli naozaj k dispozícii ľuďom a už na miestnej 

rade sa aj ozvali kolegovia poslanci z iných lokalít, že tiež by privítali tieto kontajnery. 

Čiže v prípade záujmu a v prípade možnosti doplniť sa automaticky môže obnovovať tento 

počet a môžeme sa aj dohodnúť, že sa bude o tom informovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, čiže zoznam konkrétnych lokalít je súčasťou zmluvy 

s odpoveďou na faktickú pani viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Sa chcem len opýtať, že kto to vyberie, lebo to je fakt, že verejný 

priestor a na ten sa teraz bude dávať dôraz, akože a hlavné mesto určite by vyšlo v ústrety. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno na túto faktickú, faktickú .. sa už nedá reagovať, ale odpoveď 

je, že naše oddelenie životného prostredia urobilo celú tú analýzu. Ďalšou v rozprave pani 

poslankyňa Šimončičová. Nech sa páči, máte slovo. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, že nedokážem 

normálne rozmýšľať teraz, lebo furt mysľou som sústredená na prestávku, ale preto 

poprosím pána Patoprstého, aby to on vymyslel, ako to opraviť. Tuto v tom článku štyri 

bod štrnásť, kde sa hovorí o tých štyridsiatich eurách a je tam podľa mňa nedobre 

naformulované, že výber charitatívnej organizácie občianske združenie vopred písomne 

predloží na schválenie komisii životného prostredia tak, nie komisii životného prostredia, 

komisii územného plánu a životného prostredia každých dvanásť mesiacov. Si viete 

predstaviť, že podpíšete zmluvu zajtra a potom nám dvanásť mesiacov budú predkladať 

a potom zase ďalších dvanásť mesiacov, čiže raz do roka a odo dňa podpisu do roka. 

Takže takto to prosím preformulovať, lebo dvanásť mesiacov, keď nám budú predkladať, 

tak ďakujem pekne za takúto robotu. Dobre? Čiže majú raz do jedného roka odo dňa 

podpisu, ale každý rok. A opraviť komisiu životného prostredia, hádam to nemusím dávať 

písomne, to si osvojujete že? Tak tieto maličké opravy, ďakujem vám veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: No napriek tomu, že mi to príde ako veľmi rozumný a dobrý nápad, 

sklamem vás pani kolegyňa, ak si to aj má navrhovateľ osvojiť autoremedúrou, musíte to 

dať písomne, aby bolo jasné, že čo si osvojuje. Nech sa páči, ďalší v rozprave pán 

vicestarosta Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán 

starosta. Ja rozumiem, čo chcela pani poslankyňa Šimončičová povedať, pretože na 
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komisii územného plánovania a životného prostredia sme sa o tom rozprávali a našli sme 

aj spôsob, ako to urobiť tak, aby naozaj to bolo naplnené, aby sme mali ako komisia 

možnosť výberu pani poslankyňa Šimončičová, alebo pani predsedníčka komisie 

Šimončičová to dokonca navrhla, len zrejme sa to už nestihlo preniesť do tej zmluvy, lebo 

sa niekoľkokrát upravovala podľa rôznych dodatkov v komisii. Ja ešte nadviažem na pani 

viceprimátorku Štasselovú, pokiaľ je záujem zo strany mesta, tieto lokality vyberala pani 

vedúca životného prostredia Pagáčová, čiže odporúčam potom spojiť sa s ňou a možno na 

úrovni mestská časť a hlavné mesto si to prejsť. My máme ten zoznam a pokiaľ teda 

z pohľadu hlavného mesta by bol súhlas, tak my určite budeme súčinní a budeme veľmi 

radi spolupracovať na tomto, pretože sme stále jedna Bratislava a jeden Ružinov a asi 

nemá zmysel, aby sme sa delili na magistrátne a mestskočastné, keď nám ide o spoločný 

zámer. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne o slovo ešte zo spoločnosti Ekocharita 

požiadala o vystúpenie pani Marta Kunáková a musíme o tom jej vystúpení hlasovať. Ja 

by som navrhoval, myslím, že náš rokovací poriadok nezakazuje hlasovať aklamačne 

v tomto prípade, že nemusí to byť, čiže ešte úplne, aby som vám to uľahčil, je niekto proti 

vystúpeniu pani Kunákovej? Nikto, takže nech sa páči pani Kunáková, môžete vystúpiť, 

máte tri minúty, ďakujem. 

 

Ing. Marta Kunáková, Ekocharita Slovensko Slovensku: Dobrý deň prajem, takže moje meno je 

Marta Kunáková, aby som to upresnila. Som tu naozaj za spoločnosť Ekocharita 

Slovensko Slovensku a naozaj by som vás veľmi chcela poprosiť teda o možnosť podpísať 

s vašou mestskou časťou zmluvu. Ste vlastne posledné tri mestské časti v Bratislave, 

s ktorou zmluvu nemáme. Ja som sa už o toto pokúšala minulý rok, možno si ma niektorí 

vizuálne pamätáte, s nezdarom. My sme za ten rok tiež postúpili nejako z tých tristo 

kontajnerov, ktoré sme mali na Slovensku umiestnených, sme totižto jediná slovenská 

zberová spoločnosť, ich máme dneska na Slovensku tisíctristo. To je číslo, ktoré vás 

nemusí zaujímať, ale mohlo by vás zaujímať to číslo, že za minulý rok sa vyzbieralo tri 

milióny kilogramov obnoseného šatstva, ktoré sa nevyskytli v komunálnom odpade, ale 

ktoré boli použité ďalej. Pokiaľ niekto sledujete, či už web, alebo sociálne siete, tak sa 

môžete o našej činnosti, ktorej sa veľmi intenzívne venujem hlavne ja, dozvedieť veľa, 

kam putujú mnohé naše dary. Učíme našich ľudí sa dostávať do sekcie dary od darcov, 

takže naozaj v súčasnej dobe posúvame dary, ktoré nám venujú ľudia do presne určených 

rodín a dokonca sme vždycky spolupracovali aj s Mestskou časťou Ružinov aj keď sme tu 

nemali nikdy kontajnery položené. Takže ja vás len prosím teda o reálnu možnosť 

nejakým spôsobom nájsť tu miesto na tie kontajnery. Veľmi pekne vám ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani Kunákovej za jej vystúpenie. Kým ešte 

pani poslankyňa Šimončičová dorába posledné detaily jej pozmeňujúceho návrhu, myslím, 

že nepoviem žiadne tajomstvo, keď poviem, že partnerská organizácia Ekocharity 

prevádzkuje už v jednej mestskej časti aj taký, volá sa to Eurovka charita shop, kde takéto 

oblečenie predáva naozaj ako sociálnu výdajňu v jednotnej cene, jeden kus za jedno euro. 

Takže tí sociálne odkázaní tam môžu ísť a môžu si nakúpiť a nám sa to veľmi páči, čiže 

tak veľmi predbežne sa už rozhliadame aj v Ružinove, či by mestská časť, ak tu 

samozrejme bude, tak potom prídeme do zastupiteľstva, či by mestská časť nemohla 

takýto nejaký priestor pre sociálnu výdajňu takéhoto charakteru tiež nájsť a urobiť to ako 

službu našim obyvateľom a veľmi sa nám to páči. Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje 

návrhová komisia, ak už doladila všetky detaily pozmeňujúceho návrhu. Áno dostalo sa 

mi, že dolaďujú. Takže sa spýtam, či chce sa ešte niekto prihlásiť do rozpravy k tomuto 

bodu. Nechce sa už nikto prihlásiť do rozpravy k tomuto bodu. A návrhová komisia je 

pripravená, nech sa páči pán predseda. 
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Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov predkladá k návrhu číslo osem návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu 

použitého šatstva na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov v znení za A schvaľuje 

návrh na uzatvorenie zmluvy s Občianskym združením Ekocharita Slovensko Slovensku 

na umiestnenie tridsaťštyri kusov zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, 

odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov. V časti B 

žiada inžiniera Martina Chrena starostu zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zabezpečení 

zberu použitých textílií, odevov a obuvi združením Ekocharita Slovensko Slovensku. 

Termín ihneď po podpise uznesenia a pán starosta poprosím dajte o tomto návrhu 

hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže pani poslankyne, páni poslanci prosím 

hlasujte o tomto návrhu tak, ako bol predložený. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že návrh bol prijatý počtom hlasov dvadsaťštyri 

za z dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č. 27 

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

  – uznesenie č. 38/III/2019 

 

Bod č. 9 

Poskytnutie bytovej náhrady rodine Dubických z MŠ Stálicová 2 v Bratislave  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom rokovania je poskytnutie bytovej náhrady rodine 

Dubických z Materskej školy Stálicova 2 v Bratislave. Ide o jeden z prvých bodov, ktorý 

už vychádza z rozhodovania našej novozriadenej bytovej komisie. Veľmi zjednodušene 

nadviažem aj na bod 2A, o ktorom sme dnes rokovali. Zvyšovanie kapacít materských 

škôlok. Jednoduchou prestavbou a rekonštrukciou bývalého školníckeho bytu na 

Materskej škole Stálicova chceme zvýšiť kapacitu tejto materskej školy o štrnásť miest. 

Aby sme to však mohli dosiahnuť, musíme poskytnúť rodine, ktorá tam býva, náhradný 

byt. Toto je možno jedna taká základná vec, ktorú si je treba aj uvedomiť pri rozhodovaní 

o bytoch, ktoré teda má naša mestská časť. My máme približne dvesto bytov, plus tú 

ubytovňu na Vietnamskej a robíme dva druhy rozhodnutí. Prvý druh, že poskytujeme 

nájomné byty, kde sa tá zmluva udeľuje vždycky na jeden rok a druhá vec, ktorá musí ísť 

sem k nám na zastupiteľstvo, že poskytujeme náhradné bývanie, ak niekto býva v nejakej 

našej budove, ktorú ideme rekonštruovať, sme povinní mu poskytnúť náhradný byt. Ten 

byt sa zmluva uzatvára na tri roky a musí byť schválená zastupiteľstvom. Nestačí 

schválenie bytovej komisie. Toto je ten prípad. Čiže, aby sme mohli zrekonštruovať 

škôlku na Stálicovej a rozšíriť jej kapacitu o štrnásť miest, musíme obyvateľom 

školníckeho bytu poskytnúť bytovú náhradu. Bolo to schválené bytovou komisiou 

a otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy k tomuto bodu, 

poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov predkladá k návrhu číslo deväť poskytnutie bytovej náhrady rodine Dubických 

z Materskej škôlky Stálicova 2 v Bratislave v znení, schvaľuje nájom bytu číslo štyri na 

druhom poschodí na ulici Palkovičova 3 v Bratislave ako bytovú náhradu pre Františka 

Dubického a Ivetu Dubickú na dobu neurčitú. Dajte prosím, pán starosta, o tomto návrhu 

hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Panie poslankyne, páni poslanci prosím hlasujte o tomto 
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návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťštyri z 

dvadsaštyri prítomných. 

hlasovanie č. 28 

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

  – uznesenie č. 39/III/2019 

 

Bod č. 10 a 11 

Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom 

pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, 

Prievozská 19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 

bytovom dome 

Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom 

Dulovo námestie č. 10,11, Košická č. 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov v bytovom 

dome  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalšie dva body sú návrhy na prevod spoluvlastníckych podielov na 

zastavanom pozemku a priľahlom pozemku prislúchajúcich bytovým domom Liptovská, 

Dulovo námestie a Košická. Zachytil som opäť návrh na zlúčenú rozpravu? 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ako procedurálny návrh by som navrhol 

spojiť s tým bod 10 a 11, pretože sa jedná o vlastne rovnakú problematiku. Takže... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Takže na základe procedurálneho návrhu prosím hlasujme o tom, že 

budeme mať k týmto dvom bodom zlúčenú rozpravu. Samozrejme dve samostatné 

hlasovania potom. Prosím hlasujte o procedúre. 

 

Hlasovanie: Ďakujem konštatujem , že procedurálny návrh sme prijali. 

hlasovanie č. 29 

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

  – procedurálny návrh bol schválený 

 

Martin Chren, starosta MČ: A otváram teda zlúčenú rozpravu k bodom 10 a 11. Za predkladateľa 

len veľmi stručne úvodné slovo. Ide o štandardné prevody spoluvlastníckych podielov k 

pozemkom pod bytmi tak, ako sa robia úplne pravidelne za cenu teda znaleckého posudku. 

Nech sa páči, otváram rozpravu k týmto dvom bodom. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, 

poprosím návrhovú komisiu, aby dala hlasovať najprv o uznesení k bodu desať a potom 

k bodu jedenásť. Ďakujem. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá k návrhu číslo desať Návrh na prevod spoluvlastníckych 

podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému 

domu Liptovská 42, 44, Zvolenská 2, Prievozská 19, 21 v Bratislave pre vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov v bytovom dome v zmysle predloženého materiálu. Pán starosta, 

dajte prosím o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem a otvorte prosím hlasovanie panie poslankyne, páni 

poslanci a hlasujte. 

 

Hlasovanie: Pán predseda Vicáň, konštatujem, že sme uznesenie prijali počtom hlasov dvadsaťtri z 

dvadsaťštyri prítomných, jeden nehlasoval. Nech sa páči, návrhová komisia. 
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hlasovanie č. 30 

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

  – uznesenie č. 40/III/2019 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá k návrhu číslo jedenásť návrh na prevod spoluvlastníckych 

podielov na zastavanom pozemku k bytovým domom Dulovo námestie číslo 10, 11, 

Košická číslo 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov v bytovom dome podľa predloženého 

materiálu. Dajte prosím, pán starosta, o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, panie poslankyne, páni poslanci prosím hlasujte 

a ospravedlňujem sa pánovi Gašajovi, vicestarostovi, že som predložil tieto materiálny 

namiesto neho. 

 

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

dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. Nikto nebol proti, nezdržal sa, všetci hlasovali. 

hlasovanie č. 31 

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

  – uznesenie č. 41/III/2019 

 

 

Bod č. 12 

Návrh - Dodatok č. 6 k Zmluve o komplexnom nájme majetku (Cultus Ružinov, a.s.)  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je návrh dodatku číslo šesť k zmluve 

o komplexnom nájme majetku. Keďže som v minulom bode zobral slovo pánovi 

vicestarostovi Gašajovi, tak to teraz predložím namiesto pána vicestarostu Patoprstého, 

aby sa neurazili navzájom a poviem, ide o veľmi jednoduchú zmenu v zmluve, ktorú 

máme medzi nami a Cultusom, ktorá spočíva v tom, že Cultus je povinný vyúčtovávať 

vždycky finančné prostriedky do piatich dní od predchádzajúceho mesiaca. Nedá sa to 

stíhať a preto sa táto lehota predlžuje tak, aby teda stíhali teda v termíne robiť toto 

vyúčtovanie. Ak som niečo povedal zle, páni vicestarostovia. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Tak presne tak to je. Ja len doplním tú 

myšlienku, že aby sme si uvedomili, že prečo sa to teda deje, lebo niekedy faktúry na 

Cultus môžu prísť tridsiateho, tridsiateho prvého v mesiaci a momentálne povinnosť je 

teda predkladať to zúčtovanie do piateho dňa, alebo inak poviem, ešte ani nie, že 

tridsiateho prvého, ale niekedy sa faktúra len vystaví tridsiateho prvého. Keď sa pošle, je 

to iba technikália, ale keď sa pošle druhou triedou, tak vám príde po šiestich-siedmich 

dňoch. Čiže tá faktúra do piateho dňa nasledujúceho mesiaca ani nepríde. Preto oni nie sú 

schopní efektívne robiť to zúčtovanie. Takže toto je asi toľko z hľadiska technického 

a preto je tam tá požiadavka na dvadsiaty šiesty deň, aby vlastne všetky faktúry boli 

k dispozícii, aby oni vedeli kompletné zúčtovanie nám potom poskytnúť. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne aj teda nové dočasné predstavenstvo Cultusu 

o tomto rokovalo a schválilo to. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa 

nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov k návrhu číslo dvanásť dodatok číslo šesť k zmluve o komplexnom nájme 

majetku Cultusu Ružinov, akciová spoločnosť schvaľuje dodatok číslo šesť k zmluve 

o komplexnom nájme majetku. Poprosím, pán starosta, dajte o tomto návrhu hlasovať. 
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Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pani poslankyne, páni poslanci prosím hlasujte o predloženom 

návrhu uznesenia.  

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri za z 

dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 32 

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

  – uznesenie č. 42/III/2019 

 

 

Bod č. 14 

Návrh na odvolanie riaditeľky príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov, 

Sklenárova 14, 821 09 Bratislava a návrh na poverenie vedením príspevkovej 

organizácie Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava 
 

Martin Chren, starosta MČ: Štrnástym bodom programu je návrh, Trinástym bodom programu, 

návrh na odvolanie riaditeľky príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov 

a návrh na poverenie vedením príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov, 

Sklenárova 14, 821 09 Bratislava. Musím povedať, že s ťažkým srdcom predkladám tento 

materiál, nakoľko pani riaditeľka Karelová požiadala o uvoľnenie z funkcie riaditeľky 

Ružinovského domu seniorov po, musím povedať, niekoľkých rokoch. Siedmich rokoch, 

ako tam pracovala a chcem jej týmto verejne v prvom rade poďakovať za prácu, ktorú tam 

odviedla a za to, ako tento domov seniorov naozaj funguje. Neviem, či viete, je to najväčší 

domov dôchodcov na Slovensku. On funguje naozaj na výnimku už v takomto rozsahu, 

v takejto veľkosti sa domovy seniorov dneska nepovoľujú a neschvaľujú a ako prejav teda 

poďakovania a aj takého, že úprimne nás naozaj mrzí ,by som chcel pani Karelová 

poprosiť, či by ste mohli na chvíľočku prísť sem k nám dopredu. 

 

Mgr. Ľubica Karelová, riaditeľka RDS na Sklenárovej ulici: Poprosila som, dobrý večer, pána 

starostu, že či si môžem dovoliť, nechcem zdržiavať pred prestávkou dve slová. Ďakujem 

veľmi pekne predovšetkým vám, pán starosta, za nádhernú kyticu. A ďakujem veľmi 

pekne všetkým za doterajšiu spoluprácu a dúfam, že RDS-ka teda nový pán riaditeľ, alebo 

pani riaditeľka sa mu bude dariť. Prajem mu ešte oveľa lepšie, ako mne. Ďakujem pekne. 

Pekný večer. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne ešte raz, pani riaditeľka, za tých sedem rokov 

práce, za všetko, za to, že nechávate naozaj v dobrom stave Ružinovský domov seniorov 

pre svojho budúceho nástupcu. My sme zatiaľ ešte nevyhlásili výberové konanie a dočasne 

navrhujeme ekonómku pani Kostkovú poveriť vedením Ružinovského domova seniorov, 

ktorá už aj v minulosti bola poverená vedením a teda vieme, že krátkodobo túto prácu 

určite zvládne a teda sme pripravení čoskoro vyhlásiť výberové konanie a hľadať nového 

riaditeľa aspoň tak dobrého, aj keď to nebude ľahké pre Ružinovský domov seniorov. 

Ďakujem, nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak sa nikto nehlási do 

rozpravy, tak poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov predkladá k návrhu číslo trinásť znenie. Za A odvoláva magistru Ľubicu 

Karelovú z funkcie riaditeľky príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov, 

Sklenárova 14, 821 09 Bratislava dňom 31. mája 2019 a za B poveruje Gabrielu Kostkovú 

vedením príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 
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Bratislava dňom prvého júna 2019 do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie. Pán 

starosta, dajte prosím o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyne, páni poslanci prosím 

hlasujte o tomto návrhu uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie sme 

prijali počtom hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 33 

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

  – uznesenie č. 43/III/2019 

 

 

Bod č. 14 

Návrh na dodatočnú voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II 
 

Martin Chren, starosta MČ: Štrnástym bodom programu, posledným pred prestávkou, je návrh na 

dodatočnú voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II. Možno by som len na úvod 

veľmi stručne povedal. Okresný súd Bratislava II podľa informácií, ktoré máme, potrebuje 

prísediacich z radov občanov, ktorí sú teda prísediaci na jednotlivých pojednávaniach, 

dokonca v niektorých prípadoch môžu aj prehlasovať sudcu pri verdikte, pri rozsudku. 

Máme hlásené, že tam majú teda nie úplne dostatok ľudí pre tieto funkcie. Postup je taký, 

že záujemca o post prísediaceho sa musí prihlásiť u nás na miestnom úrade, my všetky 

mená, ktorí sa prihlásia, posielame súdu, súd si z nich vyberie a tých, ktorých si vyberie, 

že s nimi súhlasí na post prísediacich, nám vráti naspäť a tých predkladáme miestnemu 

zastupiteľstvu, pričom teda ja som ako starosta rozhodol, že ten postup bude pre všetkých 

rovnaký. Čiže ak by ste aj vy poznali, prípadne vy osobne mali záujem stať sa 

prísediacimi, alebo poznali niekoho, my každú jednu žiadosť spracujeme, pošleme 

okresnému súdu a v prípade, že nám okresný súd vráti súhlasné stanovisko, že s týmito 

ľuďmi súhlasí, tak kedykoľvek na každom z ďalších zastupiteľstiev doplníme do programu 

takýto materiál o doplnení ďalších prísediacich. Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto 

bodu programu. Pán poslanec Herceg, nech sa páči, máte slovo. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, som rád teda, že ste to uviedli takto a vysvetlili, aby bolo 

každému jasné, že sa môže vlastne ktokoľvek z obyvateľov prihlásiť a potom po 

preskúmaní kompetencie súdom my vyberáme. Ja len k tomuto materiálu chcem povedať, 

že nemám nejaké žiadne zásadné pripomienky, ale ku jednej kandidátke pani poverenej 

vedúcej stavebného úradu len to chcem vyjadriť také trošku obavy, lebo stavebný úrad, 

vieme v akom stave je, koľko je tam nevybavených spisov, je tam veľa nových ľudí. 

Našťastie, že tých ľudí je už viac, ale teda je tam nával práce a ak mám správne 

informácie, tak ako prísediaci na súde môže dvanásť pracovných dní z roka byť na súde 

ako prísediaci, čo neviem, či teda je úplne vhodné v tejto situácii, ale teda netvrdím, že to 

nepodporím, asi ste to zvážili vy, asi to zvážila aj pani poverená vedúca stavebného úradu, 

len to chcem poznamenať, že teda trošku je tam to riziko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Off record len poviem, že naozaj na 

stavebnom úrade sa nedodržiava u nás zákonník práce posledné mesiace, pracujú oveľa 

dlhšie a oveľa viac, aby sme to dali do poriadku a tiež som sa pozastavil nad touto otázkou 

a poviem, odpoveď je asi taká, že občas zrejme potrebuje aj odtiaľ niekto ujsť a vyčistiť si 

hlavu a prísť na iné myšlienky trošku inou prácou, pretože je toho veľmi veľa. Nech sa 

páči, pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja k tomu materiálu nemám pripomienky, 

možno taký apel na úrad, alebo na vás pán starosta, že keď sa takéto veci riešia, nech idú 
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informácie aj na kluby, lebo teda my sme o tom nevedeli, že je tu taká možnosť vlastne až 

do dňa, kedy to bolo zverejnené ako materiál na rokovanie o tom. Nikto z nášho klubu 

netušil, že sa tam môže niekto prihlásiť. Na právnom oddelení mi bolo povedané, že by 

sme mali vedieť a poznať zákony, že ten zákon teda hovorí o tom, že hocikto sa môže 

prihlásiť, ale teda ja nie som právnička, nepoznám zákony úplne všetky do detailov. Čiže 

možno taký apel do budúcna, aby sme vedeli komunikovať vlastne o týchto veciach 

proaktívnejšie a tým pádom nemusíme dávať do ďalšieho zastupiteľstva ďalší materiál, 

lebo my máme tiež nejaké návrhy, takže ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Rada, ktorú vám dalo právne oddelenie, tú by 

mohlo dať aj mne, pretože kým som tento materiál nevidel na stole, tiež som netušil, že 

niečo takéto môžeme urobiť a navrhnúť. Takže sme na tom úplne rovnako. Pani 

poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pán starosta, ja podobne ako kolega Herceg, tiež 

keď som aj na legislatívno-právnej, som to vysvetľovala, že pani poverenú vedúcu 

stavebného úradu si neviem predstaviť, že nám bude dvanásť dní chýbať. Keď ja som 

s hrôzou videla tie vaše informácie, koľko tu má Ružinov nevybavených spisov a preto ja 

som sa vzdala, teda zdržala hlasovania pri nej na legislatívno-právnej a to isté chcem 

urobiť aj teraz a preto žiadam, aby sa o každom mene hlasovalo samostatne. Dávam tento 

návrh ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. A teraz si musíme pozrieť návrh uznesenia, 

my totiž hlasujeme o uznesení. My nehlasujeme o menách a uznesenie hovorí A berie na 

vedomie, B volí tých troch. Čiže ak by ste chceli voliť len dvoch, musíte dať pozmeňujúci 

návrh k zneniu uznesenia. My nehlasujeme, že o mene jedna, o mene dva, o mene tri. Nie, 

my hlasujeme o uznesení. Mená sú len v materiáli a v uznesení nie sú jednotlivé mená, 

čiže nevieme hlasovať o každom jednotlivo, pretože v uznesení tie mená vôbec nie sú 

spomenuté. Takže musíte dať pozmeňujúci návrh, nové znenie uznesenia, v ktorom bude 

tie mená, aby sme mohli hlasovať o každom samostatne. Alebo teda, možno by som mal 

pre urýchlenie času k tej prestávke, že môžete sa zdržať hlasovania pri materiáli ako celku, 

ak by to stačilo. Máte slovo, pani Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Áno dobre, tak ak tam... teraz som si to všimla, že tam nie sú 

tie mená a ak hlasujeme o uznesení ako celku, tak je na každom, ako bude hlasovať. Ja sa 

budem musieť zdržať aj pri tých ďalších dvoch, hoci proti nim nemám nič. Nemám žiadne 

námietky. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Podľa svedomia a vedomia, takú ste zložili 

prísahu a sľub, takže tak treba aj hlasovať, nech sa páči návrhová komisia. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov k návrhu číslo štrnásť - Návrh na dodatočnú voľbu prísediacich na 

Okresnom súde Bratislava II za A berie na vedomie návrh na dodatočnú voľbu 

prísediacich na Okresnom súde Bratislava II. Za B volí za prísediacich na Okresnom súde 

Bratislava II a kandidátov podľa predloženého zoznamu kandidátov, ktorý tvorí prílohu 

tohto uznesenia a za C odporúča inžinierovi Martinovi Chrenovi, starostovi Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predložiť Okresnému súdu Bratislava II zoznam kandidátov 

zvolených miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Ružinov na výkon 

funkcie prísediaceho na Okresnom súde Bratislava II. Termín bezodkladne. Dajte prosím, 

pán starosta, o tomto hlasovať. Ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči pani poslankyne, páni poslanci hlasujte 

prosím. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov 

devätnásť za, štyria poslanci sa zdržali z celkového počtu dvadsaťtri. Prítomných. 

hlasovanie č. 34 

za: 19 proti: 0  zdržali sa: 4  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 44/III/2019 

 

Bod č. 15 

Návrh Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej 

oblasti a životného prostredia, ktorá predkladá odporúčanie na podpísanie zmlúv o 

poskytnutí grantov s navrhovanou výškou finančných prostriedkov  
 

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

programu je bod číslo 15. Návrh našej komisie pre posudzovanie projektov grantovej 

komisie zjednodušene o podpore projektov z grantového programu našej mestskej časti. 

Návrh predkladá predsedníčka komisie pani Monika Ďurajková a prosím ju o predloženie 

tohto materiálu. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Dovoľte mi v mene grantovej komisie 

predložiť návrh materiálu na hlasovanie. Ide teda o návrh o žiadosti o grant odporučený 

grantovou komisiou na podpísanie zmluvy, zároveň v tomto materiáli sú aj granty, alebo 

žiadosti o granty odporúčané na vyradenie, ktoré teda komisia sa rozhodla nepodporiť 

a ktoré teda vyradzuje z posudzovania. Aby som prečítala návrh uznesenia znie, grantová 

komisia schvaľuje sedemdesiat... päťdesiatsedem žiadostí o grant uvedených v tabuľke 

číslo jedna na podpísanie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovej sume 

dvestodvadsaťtritisíc sedemstodvadsaťsedem eur, nula celá štyri centov a odporúča 

starostovi zverejniť výsledok schvaľovacieho procesu grantového programu na 

internetovej stránke do pätnástich dní. Odporúča uzatvoriť zmluvy o poskytnutí grantu 

s príjemcami, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle VZN do štrnásteho šiesty. No a potom 

v tabuľke číslo jedna je zoznam žiadostí o grant, ktoré grantová komisia sa jednohlasne 

rozhodla podporiť aj s navrhovanou výškou sumy. My vlastne ako grantová komisia sme 

išli žiadosť po žiadosti a prihliadali sme na rozpočet a jeho relevantnosť, čiže niekde sme 

rozhodli sa ponížiť niektoré položky, čiže preto je tá suma niekde iná, ako tá žiadaná. No 

a tých žiadostí teda, ktoré sme sa rozhodli podporiť je päťdesiatsedem a celkovo bolo 

doručených na úrad osemdesiatjedna žiadostí o grant, ktoré úrad spracoval a vyhodnotil 

ich úplnosť a tie teda ktoré boli úplné a spĺňali kritériá v zmysle VZN, boli predložené na 

grantovú komisiu. V dôvodovej správe je teda päťdsiatsedem žiadostí o grant sa rozhodla, 

alebo odporúča grantová komisia schváliť. Šesť žiadostí sa rozhodla grantová komisia 

nepodporiť a osemnásť žiadostí o grant sa rozhodla vyradiť pre formálne nedostatky. 

Vlastne grantová komisia mala dvestodvadsaťštyritisíc sto eur celkovo na tento rok na 

rozdelenie a takmer do centu sme sa ich rozhodli aj odporúčať tie granty na schválenie. 

Čiže podporiť. Čiže za mňa asi toľko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne aj za mestskú časť by som chcel veľmi pekne 

poďakovať pani predsedníčke grantovej komisie, celej grantovej komisii aj zodpovedným 

zamestnancom úradu, že vo veľmi krátkej dobe stihli naozaj spracovať žiadosti 

o pridelenie grantu a rozhodnúť a pripraviť tento návrh a otváram rozpravu k tomuto bodu 

programu. Prvý prihlásený do rozpravy pán predseda klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Veľmi rýchlo. Ďakujem celej grantovej komisii za spracovanie 
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aj pani poslankyni Ďurajkovej, že to naozaj viedla a naháňala, aby sme to včas stihli. 

Veľmi zodpovedná práca a cením si to. Teší ma, že toľko organizácií bude podporených, 

že tu máme aktívny život združení, ktoré vylepšujú život v Ružinove. Predpokladám, že 

hneď teraz sa vlastne ako sa to schváli, tak začne príprava ďalšieho roka, kde sa bude 

upravovať, dolaďovať VZN-ko a vychytávať tu muchy, aby to bolo ešte lepšie. Takže 

teším sa na vylepšené granty a jeden návrh k tomu. Naozaj bude treba zvážiť možno aj 

podporu potom takých väčších združení, väčších činností, či už sú to nejaké futbalové 

kluby v Ružinove a tak ďalej. Kedysi bol ten návrh, že teda takzvané vlajkové lode 

Ružinova a potom ostatné menšie granty, ktorým naozaj stačí niečo rádovo, tisíc päťsto, 

dvetisíc, tritisíc eur. Ďakujem. 

 

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

Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ja by som chcela povedať, že ako komisia sme sa zhodli, že tie 

vlajkové lode, tie väčšie dotácie budeme určite riešiť. Chceme ich podporiť, ale musíme 

s dohodnúť nejaké konkrétne pravidlá vzhľadom na to, že v súčasnom VZN nie sú 

upravené poskytovanie tých väčších finančných čiastok nad päťtisíc eur a ja ako 

predsedníčka komisie na ďalšiu komisiu grantovú štrnásteho piaty predložím návrh jednak 

pre tieto vlajkové lode, aké kritériá, aký postup a potom možno aj nejaký návrh na tie 

granty, pretože aj tam si myslím, že je potenciál na zmenu. Takže bude určite nejaká 

zmena VZN-ka a môžete kľudne ako hociktorý poslanec prispieť a kľudne sa môžete 

zapojiť do toho pripomienkovania potom. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave prihlásení pán poslanec 

Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Dvaja predrečníci ďakovali, do 

tretice sa hovorí, že všetko dobré, ja ďakujem tiež a komisii desaťčlennej s predsedníčkou 

na čele s inžinierkou Monikou Ďurajkovou. Odviedla dobrú prácu táto komisia, čiže 

s plnou dôkladnosťou a citlivo prerozdelili finančnú sumu dvestodvadsaťtritisíc 

sedemstodvadsaťsedem celé nula štyri eur na drobné medzi päťdesiatsedem projektov 

z celkových osemdesiatjedna žiadostí, čiže šesť žiadostí nepodporili osemnásť žiadostí 

vyradili. Každý predkladateľ si myslí, že jeho projekt je možno najlepší a preto je 

namáhavé pre členov komisie tieto verejné finančné prostriedky spravodlivo a objektívne 

schvaľovať. Napriek uvedenému si dovoľujem navrhnúť predmetnej komisii, aby sa 

s plnou vážnosťou začala perspektívne zaoberať stratégiou zefektívnenia súčasného 

systému a pravidiel prideľovania grantov a dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov napríklad zmenou a doplnením VZN-ka číslo sedem z roku 2015. Kam mierim 

týmto diskusným príspevkom? Napríklad zvýšenie dôrazu na sociálnu oblasť, pretože 

Ružinov starne, po druhé rozšírenie oblasť dopravy, v súčasnosti prioritná záležitosť. 

Možno by postačilo urobiť vyhlásenie o prioritných oblastiach v každom kalendárnom 

roku, na ktoré by sa pridelili väčšie finančné prostriedky z rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ako je hranica minima päťsto eur a maxima päťtisíc  eur a detto 

dotácie. Neberte to prosím ako pripomienku, respektíve môj populizmus, pretože to 

nenavrhujem v záujme konzultácií s občanmi Ružinova takto. Na záver jedna perlička, 

viete a poznáte v Starom Ružinove Fontánu pre Zuzanu, videli ste mnohí z vás film. Je 

tam združenie občanov, vedie to pán Vlk a robí veľmi dlhé roky aktívnu prácu, v tom 

vnútrobloku a prečo to hovorím ako perličku? Medzi tými pravidlami sa stalo to, že 

príslušné ministerstvo napriek urgencii, oni dali včas žiadosť projektovú, ale keďže 

nedostali potrebné administratívne tlačivo a nedodali to, čo v projektovej žiadosti hovorili, 

tak bohužiaľ sa stalo to, že nedostali absolútne žiaden príjem. Je to starý harcovník, robí sa 
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dlho aktivita okolo materskej školy, okolo detských ihrísk v tom vnútrobloku, ale bohužiaľ 

stala sa takáto vec, takže týmto smerom som volil diskusný príspevok. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Machata. 

 

Marek Machata, poslanec: Ja len veľmi stručne na kolegu Jozefa Matúšeka. Presne toto máme 

v pláne, presne pre toto mu pani Ďurajková venuje toľko energie, aby sme nové grantové 

VZN-ko, alebo čokoľvek schválime, pravidlá, alebo spôsob prideľovania finančných 

prostriedkov Mestskej časti bolo jednoduché pre žiadateľov a zároveň akcentovalo nejaké 

priority. Konzultuje to pani Ďurajková, tam kde môže, ja osobne poskytujem súčinnosť so 

župou, aby sme sa mohli inšpirovať trebárs dobrými vecami, ktoré má župa a viem, že ona 

sa tomu venuje a hľadáme a  budeme hľadať spoločné najlepšie riešenie. Ďakujem pekne. 

 

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

Patoprstý. 

 

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

nadviažem na to, čo povedal Marek Machata predo mnou s tým, že aj spolu s pani 

viceprimátorkou Štasselovou, aj s pani poslankyňou Barancovou sme pôsobili aj 

v minulom období v grantovej komisii a každým rokom sa to všeobecné záväzné 

nariadenie novelizovalo, upravovalo. Každým rokom vyskytli sa nové a nové podnety, 

pripomienky, nápady, alebo veľakrát aj nejasnosti, ktoré nás nútili k tomu zamyslieť sa. 

Takisto sme začali teraz ako grantová komisia veľmi dobre pracovať. Týmto chcem 

poďakovať nielen pani predsedkyni, ale všetkým členom komisie, lebo naozaj sa tam našla 

veľmi dobrá partia, bola tam harmónia, bola tam naozaj dobrá atmosféra a výsledkom toho 

je aj päťdesiatsedem podporených grantov, kedy naozaj jednohlasne sme sa dohodli na 

tom, ako pôjdeme ďalej a ideme ďalej spolupracovať aj na príprave všeobecne záväzného 

nariadenia tak, aby vyhovovalo stále viac a viac modernej dobe a dvadsiatemu prvému 

storočiu. Snažíme sa tie procesy zjednodušiť. Napríklad aj to, čo hovoril Jožko Matúšek, 

takýchto problémov je každý rok veľa. Tento rok ich bolo ešte viac, pretože ten časový 

rámec bol kratší na podávanie žiadostí a naozaj v rámci nejakého odbyrokratizovania 

budeme vychádzať z príkladov, ktoré sú v praxi aj na samosprávnom kraji aj na iných 

orgánoch s tým, že do budúcnosti budeme pracovať metódou, aby stačilo na začiatok 

čestné prehlásenie a až následne, keď bude grant schválený, tak bude vyzvaný úspešný 

uchádzač, aby doložil naozaj všetky tie podklady, že nie je dlžníkom, je reálne 

zaregistrovaný a tak ďalej, pretože museli sme veľakrát aj tak trošku poviem, že so 

smutným výrazom v tvári vyradiť dobré granty, ktoré mali možnosť uspieť, ale žiaľbohu 

to všeobecne záväzné nariadenie nás nepustilo a to si nemôžeme ani my, ako grantová, už 

vôbec nie ako zastupiteľstvo, ako kolektívny orgán zobrať na svoje ramená, že je 

v rozpore so všeobecným záväzným nariadením, aby sme niekoho posunuli ďalej. Čiže 

ďakujem ešte raz celej komisii a teším sa na ďalšiu spoluprácu na pripravovaní nielen 

všeobecne záväzného nariadenia na granty, ale aj na dotácie, čo je ešte väčšia výzva, ktorú 

sme za posledné štyri roky nedokázali dotiahnuť do víťazného konca, tak pevne verím, že 

teraz to dokážeme. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som tiež chcela poďakovať členom 

komisie za naozaj veľmi, myslím si, že dobrú prácu aj všetci členovia komisie dali tomu 

veľa času a prešli si všetky žiadosti, ktoré im boli pridelené a tiež chcem poďakovať pani 
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tajomníčke komisie, ktorá tu asi nie je, ale teda za jej prácu, pretože naozaj spracovať 

osemdesiatjedna žiadostí za kvázi týždeň, desať dní, tak to bola riadna fuška, ale ona to 

zvládla. Možno taký návrh na pána starostu, alebo vicestarostov, možno porozmýšľať nad 

doplnením jedného človeka na tieto granty, pretože tá agenda je obrovská 

a s pripravovanými zmenami bude ešte väčšia. Pán Matúšek, alebo Jozef k tebe, k tomu, 

k tým pripomienkam. Ja budem veľmi rada, keď aj teda ostatní poslanci mi naformulujete 

možno nejakú spätnú väzbu, čo by sa dalo zlepšiť a prídete potom buď na komisiu, alebo 

mi to pošlete mailom, nech naozaj sa do toho participujú a zainvolvujú aj iní ľudia, ako 

členovia komisie. Budem veľmi rada a myslím, že aj ostatní členovia komisie. Ja 

rozmýšľam nad tým, naozaj sa inšpirovať tým Bratislavským samosprávnym krajom, 

ktorý má tie granty postavené na participatívnom hlasovaní, to znamená, že nie grantová 

komisia respektíve poslanci, alebo župan, ale sami ľudia si navolia, čo chcú a čo potrebujú 

v tej komunite, čiže toto predložíme komisii ako návrh, čiže možno ísť viac tou cestou 

participácie a určite viac ísť cestou tej elektronizácie, to znamená, že tie potvrdenia by 

nemuseli predkladať stále, ale ako Martin hovoril, aby stačilo to čestné prehlásenie, aby to 

posielali elektronicky, respektíve aby nemuseli vlastne to posielať mailom, aby to bolo cez 

nejaký portál. No a k tej Fontáne pre Zuzanu, áno tento rok to bolo všetko posunuté. 

Devätnásteho druhý sa schvaľoval rozpočet, čiže tá výzva bola otvorená len tridsať dní, 

žiaľ niektorí to nestihli a verím, že budúci rok to bude už vopred pripravené. Ďakujem za 

slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, možno na záver len pridám niečo, čo som 

videl, že pán poslanec Machata má na jazyku. Odporučenie pre pána Vlka, že práve župa 

má otvorenú grantovú výzvu na participatívny rozpočet, do ktorého sa dajú prihlásiť 

projekty na úrovni tri a pol tisíc eur a odtiaľ môže byť ich projekt podporený rovnako. 

Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov k návrhu číslo pätnásť Návrh komisie na posudzovanie projektov na 

rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia, ktorá 

predkladá odporúčanie na podpísanie zmlúv o poskytnutí grantov s navrhovanou výškou 

finančných prostriedkov, navrhuje podľa predloženého materiálu. Pán starosta, dajte 

prosím o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte o predloženom 

návrhu. 

 

Hlasovanie: Konštatujem, že návrh bol prijatý počtom hlasov dvadsaťtri prítomných za z 

dvadsaťtri prítomných.  

hlasovanie č. 35 

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

  – uznesenie č. 45/III/2019 

 

Bod č. 16 

Správa o výsledku kontroly uplatňovania VZN č. 13/2016 (spoločné stravovanie dôchodcov v 

určených zariadeniach a úhrada nákladov spojených s realizáciou zájazdov pre 

dôchodcov, ktorým finančné príspevky poskytuje mestská časť)  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Správa miestneho kontrolóra o výsledky 

kontroly uplatňovania všeobecne záväzného nariadenia o spoločnom stravovaní 

dôchodcov v určených zariadeniach. Čiastočne sme už o tom pri zmene VZN dnes 
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hovorili. Odovzdávam slovo pánovi Güntherovi Furinovi, nášmu miestnemu kontrolórovi. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni. Na základe 

plánu práce kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola uplatňovania VZN číslo trinásť 

z roku 2016. Úlohou bolo zistiť dodržiavanie podmienok pre poskytovanie nenávratného 

príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a úhradu nákladov 

spojených s realizáciou zájazdov v zmysle VZN za obdobie rokov 2017/2018. Ako pán 

starosta už povedal, výsledky tejto kontroly sa už premietli do VZN, ktorý ste schvaľovali 

v bode myslím tri. Chcel by som konštatovať, že v zásade podmienky dodržiavania VZN 

boli vyhodnotené ako korektné, to znamená podmienky sa dodržiavajú. Bolo zistené 

niekoľko administratívno-technických problémov, z čoho najzávažnejší je ten, že 

neexistuje v písomnej forme výber úspešných uchádzačov na zájazdy, ktoré mestská časť 

organizuje. Existujú pravidlá, ktoré sa dodržiavajú, ale nie sú formalizované. Na základe 

kontroly boli niektoré odporúčania, ktoré sú uvedené v závere, ktoré z väčšej časti už boli 

premietnuté do VZN, ako som spomínal. Takže toľko z mojej strany a som pripravený 

zodpovedať na vaše otázky. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne nášmu pánovi miestnemu kontrolórovi 

a otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, pán predseda klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Jedna krátka otázočka, pán kontrolór. Keď hovoríte, že teda tie pravidlá 

sú dodržiavané, ale nie sú formalizované, alebo nikde schválené? Mám to chápať tak, že 

ako by ste chceli iniciovať, že bolo by dobré to nejakou formou dať na papier a schváliť 

áno? 

 

Günther Furín, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Presne tak. Taký je záver kontroly, áno. Je to 

interný predpis, takže nemusí ho zastupiteľstvo schvaľovať, je to interný predpis miestnej 

časti. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov:  Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči priestor pre 

ďalšie vaše otázky, námietky, pripomienky, vylepšenia. Ak sa do rozpravy nikto ďalší 

nehlási, poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov k bodu číslo šestnásť - Správa o výsledku kontroly plnenia VZN číslo 

13/2016 Spoločné stravovanie dôchodcov v určených zariadeniach a úhrada nákladov 

spojených s realizáciou zájazdov pre dôchodcov, ktorým finančné príspevky poskytuje 

mestská časť berie na vedomie správu o výsledku uplatňovania VZN číslo 13/2016. Pán 

starosta, dajte prosím o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Panie poslankyne a páni poslanci, hlasujte 

prosím o návrhu, ako ho uviedla návrhová komisia. 

 

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

dvadsaťštyri za z dvadsaťštyri prítomných. Čiže opäť jednohlasne. 

hlasovanie č. 36 

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

  – uznesenie č. 46/III/2019 
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Bod č. 16A 

Informatívna správa o hospodárení podniku Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb 

za štvrtý štvrťrok minulého roka 
 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, nasledujúcim bodom programu, alebo niekoľkými 

nasledujúcimi bodmi programu sú body programu, ktoré sme dodatočne doplnili do nášho 

programu a bodom číslo 16A by mala byť Informatívna správa o hospodárení podniku 

Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb za štvrtý štvrťrok minulého roka. Keďže 

išlo o informatívnu správu a neboli sme ako predkladatelia pripravení na zaradenie, 

poprosil by som pani Lesiu Richterovú, poverenú riaditeľku Ružinovského podniku 

verejnoprospešných služieb, aby prišla a predniesla teda stručnú informáciu o hospodárení 

za štvrtý štvrťrok. 

 

RNDr. Lesia Richterová, vedúca referátu ŽP a VPS MÚ Ružinov: Dobrý večer, vážený pán 

starosta, vážení vicestarostovia, vážené dámy a vážení páni. Takže predkladám, tento 

materiál je predložený ako informatívny, keďže ste sa dneska rozhodli, že ste si to zaradili 

ako riadny, takže ak máte k tomu materiálu otázky, nech sa páči. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, priestor pre vaše otázky v 

rozprave. Nech sa páči, pán poslanec Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja len chcem upozorniť za klub Team Valo pre 

Ružinov, že my sme za novozvoleného riaditeľa nehlasovali, teda náš človek v komisii, 

lebo sme vlastne mali nejaké výhrady voči jeho predošlej práci. Ja som si našiel, totižto na 

internete sa objavili všelijaké anonymné podania, však viete, máte s tým skúsenosť každý 

asi. Ja som sa rozhodol, že jedno si preverím. Jednalo sa o pôsobenie pána Orsovicsa v 

spolupráci s VPS-kou v Karlovej Vsi. Našiel som tam nejakú kontrolu z roku 2017, ktorá 

našla nejakých dvanásť pochybení, čo sa týka hlavne objednávok, kde neboli jasne 

ukázané veci, čo sa vlastne objednávalo, za akú sumu sa objednávalo a proste bolo totálne 

nejasné, čo vlastne tá Karlova Ves si od jeho firmy objednávala. Je to bežné dostupná 

kontrola z roku 2017, čiže je to aj podložené, čiže anonym, ktorý bol zverejnený na 

internete asi týmto smerom išiel. A teraz ešte poviem takú vec, že chcem upozorniť pána 

riaditeľa, že na stránke VPS-ky sa nedajú dohľadať faktúry. Je to asi technický problém, 

ale ten trvá asi rok a pol, minimálne, pretože ak si otvorím akúkoľvek faktúru, tak proste 

nie je tam. Upozorňujem na to z toho dôvodu, že pri analyzovaní zmlúv jedného 

ministerstva som narazil na takú vec, že zmluva bola podpísaná na tri milióny eur, ale 

faktúry, ktoré som našiel na internete boli na šesť miliónov eur bez toho, aby tá zmluva 

bola dodatkovaná. Čiže nielen zmluva je podstatná, že je zverejnená, ale aj faktúry, ktoré 

sa dajú priložiť k tejto zmluve, či  náhodou sa nefakturujú veci, ktoré tam ani nemajú byť, 

či sa nenavyšuje tá zmluva nezákonne. To je asi tak všetko k tomuto. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, len by som možno poznamenal, že by sme 

mali diskutovať k prerokovanému materiálu, ale chápem tento záujem, možno by to bolo 

vhodnejšie v bode Rôzne. Ja som každopádne požiadal aj pána Orsovicsa, aby sa dnes 

zúčastnil, ak padne táto otázka, aby na ňu vedel odpovedať s vaším súhlasom v rozprave, 

ale ešte pokračuje teraz pán kolega Patoprstý faktickou poznámkou. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Na margo zverejňovania 

faktúr, pokiaľ ja viem, tak faktúry  v minulosti určite zverejňované boli, čiže je možné, že 

dočasné vedenie, ktoré tam bolo, možno robilo nejaké zásahy do webstránky a že možno 

nejako sú len zle prelinkované, ale každopádne tie faktúry zverejňované boli, tak ako boli 

zverejňované aj zmluvy cez Centrálny register zmlúv, takisto boli objednávky, dokonca aj 
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tie štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou, všetko to bolo za toho riadneho 

vedenia predtým vždy zdokumentované a zverejňované. Čiže ak to nie je, tak to je možno 

iba nejaká technická chyba. Tým, že aj pani doktorka Richterová bola iba dočasne 

poverená, tým doslova poviem, že vlastne tam iba strážila, aby sa svietilo, kúrilo, aby tí 

chlapi vychádzali von a vracali sa naspäť. Teraz sa už situácia začne normalizovať, čiže 

určite sa na to pozrieme, že kde je problém a samozrejme to bude napravené. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, ďalší v rozprave je prihlásený pán predseda 

klubu Herceg. 

  
Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo, pán starosta. Bude ako jedna otázka na výkon tej 

funkcie, čiže možno by som sa zastupujúcej pani riaditeľky opýtal, že či vidí pokrok oproti 

tomu výkonu, ktorý bol povedzme v treťom a štvrtom štvrťroku a dnes, aj keď ešte nie je 

tá hodnotiaca správa ešte za štvrtý štvrťrok, ale ja možno len poviem taký príklad. Ako 

snažím sa nahlasovať podnety, snažím sa nahlasovať cez Odkaz pre starostu. Našťastie, 

sme mali veľmi dobrú zimu, bolo tam  niekoľko podnetov o čistení kanalizácie, kde tá 

kanalizácia je úplne upchatá. Jeden z mojich podnetov štyri mesiace nebol vyriešený a to 

sa mi už zdá ako dosť zásadný problém, kde naozaj tráva rastie z kanalizácie a podobne. 

Iné ďalšie tam čakajú dva mesiace. Či sa nedalo fungovať efektívnejšie, ak nebol sneh a 

ešte sa nekosilo, ideálny čas robiť to čistenie kanalizácie, či už nejaké blokové alebo ad 

hoc na základe podnetov. Čiže k nejakému efektívnemu využitiu tých pracovníkov, teda, 

že či sa toto zlepšuje alebo ako to vidíte, to bude otázka, a ešte dokončím, čo sa týka pána 

Orsovicsa, áno, z informácii, ktoré sme mali, tak náš zástupca vo výberovej komisii ho 

nepodporil. Asi to znamená len toľko, že budeme chcieť kontrolovať, to len aby vedel, 

neznamená to teda, že by nemal možno kompetencie na túto prácu, len teda budeme sa 

snažiť dôsledne kontrovať a verím teda, že aj všetci, či už dozorná rada a predstavenstvo, 

alebo aj miestny úrad, ktorý bude zadávať objednávky, aby to bolo čo najvýhodnejšie, 

efektívnejšie pre túto mestskú časť. Takže toľko taký dôvetok ešte k novému pánovi 

riaditeľovi a teda otázka, či teda vidíme nejaké zlepšenie z vnútra spoločnosti? 

 

RNDr. Lesia Richterová, vedúca referátu ŽP a VPS MÚ Ružinov: Tak myslím, že áno. Myslím, 

že tá firma má potenciál a takisto, ako spomínate, boli tam nejaké opozdenia, alebo 

omeškania z hľadiska aj toho, že tam totiž bývalé vedenie, ktoré tam úradovalo od 

septembra do dvadsiateho januára urobilo personálne zmeny, odišli tam asi štyria 

zamestnanci, z toho aj THP pracovníci dokonca z oddelenia, ale úseku dopravy. Čiže áno, 

boli tam nejaké personálne výmeny a nemali zabezpečené persóny. Čiže dá sa povedať, že 

sme to všetko veci sme v priebehu februára vybavovali tak, aby sa práve tieto žiadosti, 

ktoré vy hovoríte, sú v omeškaní, postupne všetky vybavili. Takže určite tieto veci už 

nebudú takýmto spôsobom vybavované, že to bude dlho trvať. Určite sa to zmenilo a bude 

sa to iba k lepšiemu, ja si myslím, že meniť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, ak môžem dopovedať na druhú časť vašej otázky, lebo tá 

sa týka kancelárie starostu, vybavovanie podnetov, ak môžem poprosiť aj vás ako 

poslancov, máte splnomocnenkyňu pre poslancov pani Fondrkovú a podnety takéhoto typu 

nám zasielajte priamo na mailovú adresu podnety@ruzinov. Keď idete cez odkaz pre 

starostu, tak oni to aj tak musia poslať nám, ale stráca sa niekoľko dní. Čo sa týka čistenia 

vpustí určite to preveríme, bohužiaľ po minulé roky bola čistená len jedna z piatich, 

z každých piatich vpustí, čiže máme obrovský deficity, ktorý musíme dobiehať a keďže to 

nejde len o čistenie vpustí, ale často sú tam aj také tie malé rozvody, ktoré treba čistiť 

tlakovo, stojí to pomerne dosť peňazí, rádovo tisíce eur, tak nedá sa naozaj všetko 

dobehnúť úplne hneď a okamžite, ale ak niekde z nejakej vpuste rastie naozaj tráva, tak 

tam určite veľmi rýchlo nabehneme aj ručným čistením, lebo veď to je hanba pre celú našu 
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mestskú časť. Takže, ale prosím podnety@ruzinov.sk je o niekoľko dní rýchlejšie, než 

odkaz pre starostu a je to priamo komunikovanie s našou kanceláriou, ktorá vybavuje tieto 

podnety. Pán poslanec Herceg s faktickou poznámkou. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za ten návod teda, že by sa na podnety@ruzinov.sk , verím teda, 

že aj k občanom sa to tak dostane, ale naozaj je dobré niekedy si vyskúšať to v koži 

bežného občana, keď on si anonymne zadá nejaký podnet, koľko to trvá, to len aby ste 

vedeli. Čiže odkaz pre starostu je niečo, čo sa vyhodnocuje, dokonca Ružinov kedysi 

býval v ňom veľmi úspešný, je to štandardný nástroj, kým nemá Ružinov nejaký iný 

nástroj na zbieranie podnetov, ktorý je nejakým spôsobom aj merateľný a podobne, nejaký 

front office, takže zatiaľ je to štandardný nástroj a nerád by som bol, keby poslanci mali 

nejakú špeciálnu výhodu. Akože som rád, keď niečo viem posunúť pre svojich voličov vo 

svojom volebnom obvode, ale všetci občania by mali mať tie isté podmienky a verím teda, 

že podnety ruzinov.sk aj pre občanov je prístupný a teda bude to promptné. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, je to prístupné pre všetkých, ešte poviem, že chvalabohu 

a niekedy aj žiaľbohu, si stovky obyvateľov Ružinova mesačne zvykli písať podnety aj 

priamo mne na môj Facebook a na moje osobné telefónne číslo, kde majú teda 

najrýchlejšie prístup, ale platí to aj pre poslancov takisto ako pre každého obyvateľa, čiže 

nielen obyvatelia majú špeciálny prístup, ale aj pre vás to platí, že keď napíšete aj mne 

osobne, že tiež sa bude riešiť, ďakujem. Pán poslanec Strapák, prihlásený do rozpravy. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som si pozrel túto správu a mňa tak celkom zaujala 

taká položka, že komerčné aktivity a hlavne  tie ostatné a možno, že nie úplne všetky. Ja 

teda chcem aj pochváliť, alebo teda zvýšiť povedomie aj ľudí aj poslancov teda, že VPS-

ka robí aj komerčné aktivity, ktoré úprimne si to povedzme, moc sa nevyužívajú... podľa 

tejto sumy vidím, že moc nie. A teda naozaj sú veľmi kvalitné a cenovo dostupné, takže 

možno taký hint alebo taká rada pre VPS-ku, aby teda tieto svoje komerčné aktivity 

nejakým spôsobom vedela odpromovať, vedela z nejakého marketingového hľadiska 

rozšíriť medzi obyvateľstvo, aby teda tá VPS-ka mohla aj tých svojich pracovníkov, ktorí 

povedzme nie sú vyťažení nonstop celý rok, tak mohla ich použiť na niečo a zároveň teda 

aj si privyrobila teda popritom. To je prvá vec, to len taká poznámka a potom vlastne 

druhá vec, ktorú sme aj my na komisii informatizácie rozmýšľali, že sa tu bavíme 

o nejakej mailovej schránke, že podnety@ruzinov.sk, alebo teda odkaz pre starostu, toto je 

super vec obidva teda kanály. Ja samozrejme nie som proti nim a teda samozrejme, že 

ľudia ich môžu využívať, len na druhej strane na strane úradu v komisii informatizácie 

sme sa bavili, že mal by existovať nejaký helpdesk, čiže nejaký back office, proste nástroj, 

ktorý bude tieto podnety zbierať a tak, aby transparentne každý občan si mohol pozrieť, že 

ten svoj podnet k akom je stave, kto ho rieši, či sa rieši, kedy sa bude riešiť a tak ďalej, či 

sa už uzavrel a podobne, takže toto by bolo možno dobré akože aj v súčinnosti 

samozrejme s úradom, aby niečo takéto zaviedli. Takže to je všetko, vďaka. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán vicestarosta 

Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Na margo tých 

komerčných aktivít, áno je to presne tak, ako hovorí pán poslanec Strapák, lenže teraz 

prichádza veľké ale, máme žiaľbohu katastrofálny personálny podstav. Čiže my keď 

budeme schopní plniť na sto percent objednávky pre mestskú časť, čo je stošesťdesiatpäť 

hektárov zelene, čo je obrábanie všetkých našich komunikácií, plus ešte sú tam rôzne, či 

pre škôlky, či pre školy, čo ešte tam nie je všetko vidno, je toho veľmi veľa, čo VPS-ka 

robí a žiaľbohu úprimne hovorím, že momentálne nie sú personálne kapacity na to, aby sa 
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robili komerčné zákazky, čiže ja som toho názoru, že keď budeme vedieť poskytnúť pre 

nášho zriaďovateľa tie služby dostatočne kvalitne, potom budem veľmi rád, keď sa VPS-

ka bude rozširovať a naozaj Ružinov, alebo celý obvod Bratislava II je komerčne veľmi 

dobre využiteľný pre verejnoprospešné služby, ale žiaľbohu momentálne potrebujeme 

dvadsať-tridsať ľudí zamestnať, aby sme sa dostali aspoň na úroveň poskytovaných 

služieb pre mestskú časť. A čo sa týka toho helpdesku, nie je to síce help, končí mi čas, 

ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, rokujeme inak aj s magistrátom, teraz už by 

sme kosili niektoré ich pozemky. Pán poslanec Strapák stiahol faktickú poznámku, takže 

nasleduje diskusia. Chcete? Áno, nech sa páči jasné. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Super. Ja som nechcel povedať, že by sa to robilo 

nonstop celý rok, ale len, ja verím, že možno ma opravíte, možno to nie je pravda, že 

v rámci roka existujú nejaké také hluché miesta, kedy povedzme pre mestskú časť, nie? 

Tak nie, okej beriem späť. 

 

RNDr. Lesia Richterová, vedúca referátu ŽP a VPS MÚ Ružinov: Myslím sme tak kapacitne 

zabezpečení, že aby sme stíhali všetky práce zatiaľ. 

 

Peter Strapák, poslanec: Dobre, beriem späť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ale veríme, že sa to zlepší. Pani viceprimátorka Štasselová, nech sa 

páči. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Mňa to inšpirovalo to spomenutie, že vlastne 

musíme aj nejako zarábať, na druhej strane myslela som si, že je to len moja obsesia, že 

keď chodím okolo a vidím tú hradbu tých bilbordov, ale čuduj sa svete, strašne veľa 

obyvateľov hovorí o tom, že robte niečo s tými bilbordami. Ja si myslím, že na konci 

Košickej, alebo teda v strede sa stavia jedno perfektné európske sídlisko Cvernovka, na 

druhej strane za Miletičkou je ocenené sídlisko Rozadol, bolo by fajn keby sme celý tento 

priestor, ktorý je vlastne naozaj architektonicky ešte ako tak urbanisticky funguje, pretože 

tam je vlastne to staré plánovanie 500 bytov a tá vlastne celá časť okolo Košickej 

naplánovaná vlastne ešte urbanistami, čo dnes už ich je veľmi málo, tak práve tento motív 

tých bilbordov na Miletičke je to, čo za prvé schováva to trhovisko pred aj možnými 

návštevníkmi napríklad zo zahraničia, ktorí radi navštevujú trhoviská v hlavných mestách, 

ale súčasne aj proste jednoducho nie je to pekné. Je to verejný priestor, je to výrazný 

mediálny smog v tomto priestore, takže ja by som bola rada, že keby sme sa zaoberali 

v rámci tohto aj týmto. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalším v rozprave pán vicestarosta 

Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, riadnym príspevkom 

zareagujem ešte ohľadne toho helpdesku a tých požiadaviek. V minulom období sa snažila 

VPS-ka ísť naozaj trošku s dobou, je zriadený veľmi kvalitný intranet na báze miestny 

úrad a verejnoprospešné služby, čo je možno aj nápoveda pre ostatné miestne organizácie. 

Ten síce nie je verejne prístupný pre obyvateľov, ale verejne prístupný pre obyvateľov je 

požiadavkový formulár na stránke VPS, kde aj priamo obyvatelia môžu vkladať svoje 

požiadavky. Vkladajú ich tam aj zamestnanci miestneho úradu a následne tie požiadavky 

potom naspäť tam VPS-ka vkladá aj s fotodokumentáciou, ako bol daný podnet vyriešený. 

Úprimne poviem, že niekedy netrvá to ani deň, ani týždeň, ale snažíme sa naozaj pracovať 
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touto formou, pretože verejný priestor je to, na čom nám všetkým záleží a je to vizitka nás 

všetkých, ako to v Ružinove vyzerá. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Panie poslankyne, páni poslanci, ja som 

zachytil aj tu vo vystúpení pána poslanca Bodnára, teda tie otázky, ktoré vznikli z toho 

nejakého postu na Facebooku voči novému riaditeľovi spoločnosti VPS. Je to už asi 

štvrtýkrát na tomto zastupiteľstve, čo teda príspevok nejakého anonymného pod falošným 

menom píšuceho človeka je tu predmetom diskusie a viedol k nejakej debate napriek 

tomu, že sú pravidelne opakujúce zavádzajúce falošné aj klamlivé príspevky, ktoré píšu. 

Napriek tomu v zmysle transparentnosť by som chcel navrhnúť pán Orsovics je tu a chcel 

by som ho požiadať, s vašim súhlasom, aby vám povedal o svojom pôsobení vo svojej 

firme, keď pracoval myslím desať alebo pätnásť rokov pre Karlovu Ves ako dodávateľ, ak 

teda súhlasíte s jeho vystúpením. Pán poslanec Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som totižto našiel správu o kontrole z roku 2017, 

ktorá sa týkala týchto vecí a bolo tam dvanásť pochybení. Preto som reagoval, že pozrel 

som si tie anonymné obvinenia, ale ja neverím anonymným obvineniam, pokiaľ si to 

nepreverím celé. Niečím podložené a ja som tu správu z kontroly našiel z roku 2017, ktorú 

ešte robil pán Miloslav Hrádek. Takže ona existuje reálne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: To, čo je v tej správe z kontroly nie je to, čo sa písalo v tých 

anonymných obvineniach, ale teda ak nie jen nikto proti, poprosil by som pána Orsovicsa, 

aby nám prišiel povedať v jednej-dvoch minútach, ako on reaguje na tieto veci. Naozaj 

nemáme čo skrývať, takže sme tu pre vás. Pani Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ja len v zmysle rokovacieho poriadku by sa malo o vystúpení 

občanov vždy hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ja som sa spýtal, či je niekto proti a nikto sa neprihlásil. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Hej, ale my tu máme hlasovacie prístroje, tak neviem teraz. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Môžeme hlasovať aklamačným, ak žiadate o hlasovanie prístrojom, 

tak môžeme hlasovať. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Tam nebolo, že sa aklamáciou dá, tam bolo, že sa hlasuje riadne, 

tak aby sme išli v zmysle rokovacieho poriadku. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nejde o občana, ide o riaditeľa našej organizácie. Je to okej, alebo 

chcete hlasovať? Nemusíme, keďže ide o riaditeľa našej organizácie hlasovať. Dobre, 

takže nech sa páči pán Orsovics. 

 

Jozef Orsovics, riaditeľ RPVPS: Dobrý deň, vážení páni a dámy. Ja vám chcem hlavne 

poďakovať za to, že ste mi dali možnosť, aby som sa k danej veci vyjadril a bol by som 

velice nerád, ak by informácie, ktoré tu spomínate, ktoré sú skutočne z nejakej sociálnej 

siete, z nejakých anonymných zdrojov, aby ste považovali za relevantné, aby ste ich 

považovali nebodaj za pravdivé. To by ma veľmi mrzelo. Samozrejme, že potom, ako 

vyšli tieto informácie, zaujímavé, že hneď druhý deň po nástupe do funkcie, tak som bol 

nútený navštíviť svojho právnika, aby som s ním porozprával voľne na tú tému, čo si 

o tom myslí, ako v danom prípade reagovať. Nikdy som sa s ničím podobným nestretol, je 

to asi prirodzená reakcia. Čiže publikované informácie sa nezakladajú na pravde. Počas 

môjho dlhoročného pôsobenia som bol dodávateľom služieb nielen Mestskej časti Karlova 
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Ves, ale aj iných renomovaných spoločností, ako sú napríklad Železnice Slovenskej 

republiky, Mestské lesy, Metro a.s., Slovenské národné divadlo, Meteorologický ústav 

a ďalších XY spoločností v Bratislave. V Karlovej Vsi som mal sídlo a počas môjho 

podnikania na údržbe zelene a komunikácií sa vo vedení mestskej časti vystriedali traja 

starostovia. Čiže je to skutočne veľmi dlhý čas a spústa vedenia. Pán Slivka, to je ten pán, 

ten anonym, ktorý sa takto menuje na internete svojimi tvrdeniami, že kontrolu, teda 

zavádza tvrdením, že kontrola miestneho kontrolóra, ktorou bolo skontrolovať objednávky 

a zmluvy a faktúry takto... a že boli zistené nejaké desivé skutočnosti ohľadom mojej 

spoločnosti. Táto správa kontrolóra tak, ako ste správne poznamenal pána Hrádka, pána 

doktora Hrádka hovorí o tom, že sa jedná o pochybenie miestneho úradu pri vystavení 

objednávok dodávateľom, kde až osemdesiatdva percent objednávok neobsahuje potrebné 

náležitosti. Ale táto kontrola nebola namierená voči dodávateľom. Jednalo sa výlučne 

o vnútornú kontrolu úradu, ktorá je uzavretá s odporúčaním pána kontrolóra, že sa jedná 

o metodické usmernenie pre zamestnancov, ako majú správne postupovať pri vystavovaní 

objednávok, ktoré vychádzajú z miestneho úradu. Okrem toho úrad podal dve trestné 

oznámenia na spoločnosti. Jedna sa z nich volá Miran – Duo za nejaké duplicitné zmluvy 

a na spoločnosť Strabag za nedodanie vyfakturovaných služieb. Nech sa páči, všetko je na 

stránke miestneho úradu v sekcii miestneho kontrolóra, kde sú všetky tieto správy 

zverejnené, môže si ich ktokoľvek prečítať. Čo sa týka obvinení s predraženou cenou 

piesku. Asi na to narážate, lebo to bola jediná informácia.  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, ak môžeme... Ak si želáte vypočuť, môžeme ešte 

dokončiť. Áno, čiže prosím predĺžiť čas. 

 

Jozef Orsovics, riaditeľ RPVPS: Ďakujem. Čo sa týka toho obvinenia s predraženým pieskom. 

Takisto sa jedná o klamlivú a z kontextu vytrhnutú informáciu, kde dotyčná osoba 

porovnáva cenu tovaru s cenou za komplexne dodanú službu. Po prvé. Cena, ktorá sa 

uvádza, je s DPH, čiže je to o dvadsať percent viac. Obsahuje nielen cenu za jednotný 

tovar, ale za komplexne dodanú službu. Cena obsahuje, bavíme sa o výmene piesku 

v pieskoviskách. To znamená, že všetky činnosti, ktoré sú s tým spojené, ako je nejaké 

zameranie, ako je trasa, kilometrovné, kým ide nákladné auto do pieskovne na Záhorí, aby 

navozilo nejaký čistý piesok, takisto vyňatie piesku z pieskoviska. Na základe toho, že ten 

piesok bol zdravotne závadný kvôli požiadavke úradu z verejného zdravotníctva. Čiže to 

bola vyslovene horúca objednávka z miestneho úradu, kde zažiadali na základe ponuky, 

aby sa vymenil piesok, lebo rodičia proste mali deti, mamičky, keď tam našli striekačky 

a exkrementy od nejakých mačiek, psov. Pochopiteľne okamžite reagovali, vyzvali úrad na 

okamžité riešenie situácie. Čiže keď sa vrátim k tej cene, tak samozrejme navozenie toho 

nového piesku, vyvozenie starého piesku ručne nakoľko sa jedná o nejaké vnútroblokové 

vybavovanie, čistenie tých pieskovísk. Takže som si vedomý aj toho, ako verejne činná 

osoba som povinný znášať určitú vyššiu mieru kritiky, avšak uvedené vyjadrenia sú 

ďaleko za hranicou akejkoľvek akceptovateľnej, alebo tolerovateľnej nejakej hranice a na 

základe týchto nepravdivých a osočujúcich tvrdení, ktoré prezentuje tento pán s výrazmi 

ako dokázateľné a podobne mi je veľmi ľúto, že ľudia to na základe tohto vnímajú ako 

skutočnosť. Na základe toho som voči tejto osobe, voči tomu anonymu na Kvetnej podal 

trestné oznámenie. Lebo toto sú veci, ktoré sú ďaleko za hranicou únosnosti kohokoľvek. 

A myslím si, že každý by urobil to isté. Čiže v skratke to by som vám chcel k tomu 

povedať. Som veľmi rád, že ste boli ochotní si ma vypočuť, že ste počuli aj môj názor, 

utvorte si ho, zistite si tie informácie a podľa toho sa rozhodnite. Čo sa týka Ružinovského 

podniku RPVPS som tam štrnásť dní aj s cestou a máme za sebou nejaké výsledky. 

Chceme sa posunúť proste ďalej, máme tu nejaké plány na ďalšie dve strany, mohol by 

som vám to začať čítať. Ktokoľvek z vás páni a dámy, ktokoľvek, ste vítaní 

v ružinovskom podniku, kohokoľvek si velice rád vypočujem, ak máte nejaké návrhy 
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a názory a nejaké tipy na zlepšenie, na nejakú finančnú úsporu, všetci ste vítaní. To, čo 

tam doteraz zbehlo v prvom rade bol audit zmlúv. Ja osobne som vypovedal už dve 

zmluvy, ktoré boli proste pre RPVPS nerentabilné. Týmto smerom sa uberáme. Sú tam, 

momentálne čo asi každého zaujíma, je kosba. Kosbu máme na osemdesiat percent 

zvládnutú, napriek tomu, že ja som tam došiel pätnásteho apríla a kosba už bežala v tom 

čase. Takže podľa možností do konca soboty, zajtra máme voľno, uvidíme, či v sobotu 

prídu zase pracovníci, ktorí sú poverení, aby prišli do tej práce si vykonávať tú svoju 

robotu, lebo čo sa týka nástupov sobotných pracovníkov je to problém. Ale z hľadiska zase 

toho, že Ružinov má stošesťdesiat hektárov, je skutočne veľmi dôležité, aby sme 

z hľadiska času tých pracovníkov vedeli dostať do tej práce. Takže čo sa týka 

zamestnancov, bude sa rozširovať počet tých zamestnancov, nakoľko je to 

poddimenzované. Tie skupiny, ktoré chodia pravidelne ráno von, sú bohužiaľ v malom 

počte. Nie sú schopné proste obsiahnuť stošesťdesiat hektárov, ten Ružinov je príliš veľký, 

príliš je rozťahaný a keby ste videli takých päť statných chlapov, ako ráno vychádzajú 

v nejakej červenej Fabii v osobnom motorovom vozidle na kosenie, kde z jedného okna im 

trčí kosačka strunová, z druhého hrable, tak asi by vám nebolo tiež do smiechu tak, ako by 

nebolo ani mne. Čiže poddimenzované jednoznačne technické vybavenie. Všetko musí 

prejsť nejakým vnútorným auditom, kontrolou každého jedného strojného vybavenia. 

Všetkého toho, čo v tom podniku sa nachádza, všetko to, čo tam je, všetko sa to musí 

skontrolovať. Bohužiaľ neexistuje tam nejaký spôsob evidencie nejakých opráv. Kedysi sa 

tomu hovorilo vozové zošity. Každá jedna spoločnosť to mala, mala to na starosti doprava, 

keď vytiahol z regálu vedúci dopravy, tak vedel povedať, kedy sa čo na tom aute robilo, 

kedy tam menili olej, kedy sa robila nejaká údržba na tom konkrétnom stroji, vozidle, 

čomkoľvek. Hej, čiže toto sú možno detaily pre vás, príliš odspodu ako sa hovorí, ale to sú 

skutočne veci také, ktoré sa tam musia zmeniť. A toto sú tie veci. Nefunguje skladové 

hospodárstvo, čokoľvek sa tam nachádza je pohádzané v nejakých krabiciach, nikto nevie 

čoho je kde, koľko, ako sa nakupuje, ako sa čo míňa. Toto sú všetko, bohužiaľ, priestory 

na to, kde vzniká chaos, potom vzniká nedôvera a tak ďalej a tak ďalej. Toto sa musí 

všetko sprehľadniť a stransparentniť. A takto to ide ruka v ruke so všetkým, čo sa v tej 

spoločnosti deje a čo sa tam nachádza. Čiže asi to by som vám asi tak povedal. Nebudem 

zachádzať do detailov, lebo by som vám tu rozprával asi dve hodiny o tom. Ale v skratke 

vám poviem asi toľko, že keď sa čerpajú pohonné hmoty na kosačky takým spôsobom, že 

ráno o siedmej vyjdú zamestnanci von v počte desiatich kosačiek na nejakú najbližšiu 

pumpu, ktorá sa nachádza vedľa RPVPS a sú tam do štvrť na osem, kým si všetci načapujú 

a potom sa zase rozbehnú s tými kosačkami po vlastnej osi a jazdia po celom Ružinove, 

kým dôjdu na Miletičku, tak je asi koľko hodín čo myslíte? A to isté sa opakuje zase 

v poobedňajších hodinách zase naspäť a druhý deň ráno znova. A toto cyklicky. A koľko 

rokov to už trvá? Koľko je to zbytočne minutých finančných prostriedkov na to jazdenie 

hore, dole. Viete koľko sa tie stroje zničia tým, že jazdia hore dole po vlastnej osi? Že nie 

sú napríklad vyvážané? Nabiehajú tým strojom moto hodiny, tým pádom ten stroj sa 

opotrebúva a je vyradený v priebehu dvoch rokov len preto, lebo on najazdil XY 

motohodín, lebo tie stroje nemajú tachometre, ale moto hodiny, tie kosačky. A podobné 

veci, to znamená, že čerpanie vo vnútri v tom podniku nejakých pohonných hmôt, musíme 

si pozerať legislatívu kam nás to púšťa. Proste spústa, spústa roboty, areálové vybavenie, 

poriadok na tom dvore jedna veľká katastrofa. Niekde odznelo, že garáže sú z Márie 

Terézie, veľká pravda. Bohužiaľ, nebol tam človek, ktorý by bol schopný niekomu 

nakázať to Fero, zober kilo farby, natri tie dvere. Aj takéto veci bohužiaľ tam chýbajú, keď 

tam dôjdete máte z toho pocit, že ste došli do roka pred osemdesiatdeväť. Čiže keď niekto 

máte k tej VPS-ke nejaké, máte nejaký pocit, že by ste vedeli niečo zlepšiť, zmeniť, 

napomôcť, ktokoľvek ste tam vítaní. Ktokoľvek chlapi a dámy. Ktokoľvek. Z mojej strany 

len toľko. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že máme nejaké dve doplňujúce 

otázky. Prvá je od pána poslanca Bodnára. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Mám k tým pochybeniam. Chcem konkretizovať, aby bolo jasné, že ja 

nie všetko, čo napísal pán Slivka, sa dalo preveriť, ale k tým pochybeniam poviem 

konkrétne. Totižto jednalo sa o objednávky, ktoré neobsahovali organizačno-technické 

pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, 

alebo inú formu verejného obstarávania. Takisto neobsahovala objednávka výšku 

dohodnutej ceny, neobsahovala, že o akú sumu sa jedná, čiže vy ste ako vedeli, na základe 

objednávky, že čo vlastne VPS-ka v Karlovej Vsi chce? To ma presne zaujímalo a jedná sa 

o dvanásť takýchto pochybení a áno, spravila to VPS-ka v Karlovej Vsi, ale vy keď ste 

dostali objednávku, tak ako ste vedeli? 

 

Jozef Orsovics, riaditeľ RPVPS: Spravil to úrad, nie VPS. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: No tak úrad pardon, ale to je teraz nepodstatné, len ide o to, že ako vy 

ste vedeli na základe objednávky, že čo máte robiť? A že k čomu to patrí k akej zmluve, 

aká cena tam je, proste to ma zaujíma a tých pochybení je dvanásť. 

 

Jozef Orsovics, riaditeľ RPVPS: Skúsim to vysvetliť. Neviem, o aký konkrétny prípad sa jedná, 

ale skúsim napríklad vysvetliť v prípade týchto pieskovísk ako to bolo. Ja som bol 

vysúťažená firma v Mestskej časti Karlova Ves, ktorá dodávala služby, ktoré som už 

spomínal. Vysúťažená zmluva, súčasťou vysúťaženej zmluvy je cenník činností, ktoré 

vykonávate. Samozrejme, že nie všetky ceny obsahuje ten cenník. Čo si vy myslíte? Keď 

došla otázka zo strany miestneho úradu na dodávateľa, ktorý je samozrejme po ruke preto, 

lebo tam vykonáva kopu činností, má vonku tých pracovníkov, tak ho osloví, či by bol 

taký láskavý, či by to vedel ísť urobiť. Dáte na to nejakú cenovú ponuku a tá cenová 

ponuka je vyskladaná z tých cien, ktoré sú súčasťou vyhratej zmluvy a máte tam cenník 

ako prílohu k zmluve, ktorá je takisto zverejnená. A v tom prílohovom cenníku obsahuje 

vozidlá do tri a pol tony, vozidlá nad tri a pol tony. Likvidáciu komunálnych odpadov, 

likvidáciu biologických odpadov. Máte tam nejaké traktorové vybavenie, strojné 

vybavenie a tak ďalej. Všetko je zhruba na nejakých dvoch-troch stranách nejakého 

prehľadného cenníku, z čoho sa vyskladávajú ceny. Lebo keď si mestská časť vyžiada 

nejaké orezy stromov, alebo likvidáciu komunálnych a biologických odpadov, takisto sa to 

musí nejakým spôsobom narátavať a nasčítavať. A na to slúži práve ten prílohový cenník. 

Prílohový cenník bol základom na to, aby sa vytvorila cena. Tým pádom sa to odvoláva 

teraz na tú ponuku, alebo na ceny, ktoré vychádzajú z tej zmluvy? Možno tuná stála nejaká 

otázka toho, kde pán kontrolór poukázal na to, že je to chyba zo strany miestneho úradu, 

že takto postupoval, ale to nie je chyba dodávateľa. Prepáčte, to nie je chyba na strane 

dodávateľa. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ja vám rozumiem, čo vy chcete povedať, ale dostali ste objednávku, kde 

nie je špecifikované prakticky nič. 

 

Jozef Orsovics, riaditeľ RPVPS: Ja by som tú objednávku musel vidieť.. neviem presne o ktorej 

sa bavíme, žiadna objednávka neexistuje taká, kde by nič nebolo. Musí tam byť číslo 

objednávky a na základe čísla objednávky sa posúvate ďalej. To, že v tej objednávke nie je 

napísaná nejaká konkrétna vec, vyplýva to z nejakej objednávky, z nejakej kópie, ktorú má 

miestny úrad. To znamená, že sa to na niečo naväzuje. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Dookola sa vlastne každý na to svoj názor na to hovorí. 
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Jozef Orsovics, riaditeľ RPVPS: Preto hovorím, že veľmi ma mrzí, že nejaký anonym proste 

začne nejakým spôsobom mlžiť nejaké takéto informácie a ja vás akože, pozrite sa, ja vás 

absolútne chápem a ja som veľmi rád, že sa tomu venujete, lebo verte tomu, že keď som si 

bol zistiť a preverovať tieto informácie, ja som ten prvý, koho to zaujíma, že či je to 

v súlade, že či nie je nejaký problém, či je niečo, čo by som mal ja vedieť hlavne ako prvý. 

To znamená, že keď vy viete, alebo máte nejakú podobnú informáciu, prosím vás príďte, 

upozornite na to, je to tisíckrát lepšie riešiť takýto problém takouto formou a nie nejakými 

Facebookmi a anonymami a ja neviem čím všetkým možným. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ja by som možno, lebo toto nie je teraz diskusia, ale ak sú tam 

konkrétnosti, dajú sa z tej správy pán poslanec Bodnár, navrhol by som príďte priamo za 

pánom riaditeľom vo VPS a môžte nás potom povedzme aj na ďalšom zastupiteľstve 

informovať, alebo tým, že načo ste prišli. Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Počuli sme teraz túto 

kritiku od nového pána riaditeľa na predchádzajúce vedenia, lebo nielen teraz za 

posledných pár mesiacov, čo tam bola poverená vedením podniku pani Richterová, ale na 

predchádzajúce. To znamená, že aj na pána Patoprstého, tak máme ich obidvoch 

prítomných, že či súhlasia s tým, že naozaj to bolo v takom katastrofálnom stave, ktoré 

kritizuje teraz pán riaditeľ, pani Richterová potom pán Patoprstý poprosím. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ja by som možno navrhol, že dobehnime tie faktické poznámky 

a potom zareagujeme naraz na ne. Ešte je tu pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem ja len chcem poprosiť, ak máte tú správu rozvojovú, alebo 

niečo, čo ste hovorili, že veľa strán  možno členom komisie životného prostredia, keby ste 

to vedeli poslať, lebo to je tá, dá sa povedať, gesčná komisia a možno niekedy vás tam radi 

privítame niekedy asi v júni, máj už je plný, že sa tam porozprávame a môžeme ísť do 

detailu, aby sme sa tu o tom tak doširoka nerozprávali a tam je ten priestor na to. Čiže ak 

sa dá, ak vás môžem poprosiť, ten váš rozvojový plán poslať členom komisie územného 

plánovania životného prostredia a potom dohodneme s predsedníčkou a podpredsedom, 

ktorý životné prostredie rieši, kedy by sme to dali aj na komisiu. 

 

Jozef Orsovics, riaditeľ RPVPS: Budem veľmi rád, keď vám budem môcť ten rozvojový plán 

priniesť a vám ho odprezentovať, lebo výberové konanie, ktoré bolo robené, ja som sa ho 

snažil odprezentovať, ale v tej krátkosti času proste na toto nebol dostatočný priestor a ja 

sa tam odvolávam na kopec vecí aj na nejakú prípadnú spoluprácu s magistrátom, čo sa 

týka nejakého dispečingu, kde by som bol rád čo by sa nám podarilo vybudovať v rámci 

Mestskej časti Ružinov, hej, pani Štasselová by asi vedela, o čom hovorím, aby proste 

niektoré z týchto záležitostí mohli byť nejakým spôsobom pripojené, lebo si skutočne 

môžeme vychádzať v ústrety tým, že my tu vieme podať nejakú informáciu nejakým 

dispečerom, čo sa týka úradu a naopak takisto, čo sa týka nejakých teplotných čidiel, čo sa 

týka nejakého kamerového systému, ktorý sa snažíme zaviesť v mestskej časti tak, aby 

sme vedeli lokalizovať niektoré poruchy, lebo ten Ružinov je skutočne príliš veľký na to 

a dneska proste máme možnosti elektronizácie a môžeme proste si pozrieť aký je stav tých 

komunikácií na jednom konci Ružinova, na opačnom konci Ružinova a z tohto 

vyplývajúcich XY zlepšení, ktoré vieme vzájomne použiť na to, aby sme trebárs čo sa týka 

zimnej údržby obslúžili tak tie komunikácie, chodníky, spevnené plochy, všetko čo sa toho 

týka v takej miere, aby tí obyvatelia tej Bratislavy skutočne boli spokojní, aby nemusel 

pán primátor takisto, ako minulý rok, respektíve teraz v tejto zimnej sezóne povedať, že no 

vážení obyvatelia mestskej časti, teda nie mestskej časti, ale Bratislavy, vážení občania 

Bratislavy tento rok sa nebude dať spraviť, nebudú sa dať urobiť tie chodníky, lebo prišiel 
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skoro ten, nazvem to chodníkový zákon a nie sme na to bohužiaľ pripravení. Bolo by 

veľmi nepríjemné, keby sa niečo také opakovalo aj v budúcej zime. Mojím nástupom sem 

sa snažíme teraz vyriešiť práce letného charakteru. V strede leta sa budeme venovať tomu, 

aby sme sa pripravili na zimu. To znamená, že máme kopec roboty so sypačmi, s nastavení 

techniky, keď dôjdem na dvor, vidím auto, ktoré má proste desať metrov a čudujem sa, 

prečo má vpredu vykrivenú radlicu. No tak s desaťmetrovým autom asi ťažko dokáže 

operovať v nejakých ich uličkách tretej a štvrtej triedy, ktoré má v správe mestská časť, 

aby ich obhospodarovala. To znamená, že istá technika proste nie je vhodná. Treba ju 

nastaviť, doplniť, treba sa proste na to pozrieť komplexným pohľadom odborným tak, ako 

to vyžaduje takáto spoločnosť. A to by som veľmi rád s vami na tej technickej komisii 

prebral a verte tomu, že sa posunieme ďalej a napomôžeme si navzájom. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Biharyová. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Skúsim zareagovať, ja som bola členkou tejto výberovej 

komisie a keďže som na Facebooku videla tieto rôzne obvinenia, tak som si aj tú správu 

kontroly Mestskej časti Karlova Ves prečítala. A naozaj, kontroloval sa tam postup 

Mestskej časti Karlova Ves, nie dodávateľov a robím v štátnej správe, viem aké to je, viem 

aj aké to je kontrolovať naozaj ten dodávateľ nemôže za to, ako vyzerá tá objednávka 

a nepríde teraz za tým objednávateľom, no ale tu vám chýba to, tu vám chýba to. On nie je 

na to uspôsobený ten dodávateľ, na to je ten objednávateľ a presne ľudia z ekonomického 

odboru, alebo z iného musia vedieť, čo tam má obsahovať takáto objednávka. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte pani Richterovú poprosím odpovedať na 

tú otázku od pani poslankyne Šimončičovej. 

 

RNDr. Lesia Richterová, vedúca referátu ŽP a VPS MÚ Ružinov: Ja by som takisto 

zareagovala ako pán riaditeľ, že naozaj by som rada prišla na komisiu, lebo by som to asi 

ďalšie tri minúty a nechcem zdržiavať, je pokročilá doba, naozaj tie nedostatky tam boli, 

ale nie takého charakteru, že by porušovali zákon, alebo že by porušili verejné 

obstarávanie, ale on sa pán riaditeľ snažil naznačiť, že tam tie veci niektoré treba 

zefektívniť. Naozaj sa efektívne nenakladalo ani s pohonnými hmotami ani s inými vecami 

a naozaj by trebalo tie veci lepšie zúročiť, aby sme s týmto počtom, čo máme momentálne 

stíhali viac operácií a viacej roboty. Naozaj by som rada vysvetlila na komisii územného 

plánu, lebo tu by som mohla rozprávať teraz desať minút a zbytočne vás zdržiavala. Veľmi 

rada prídem na komisiu s pánom riaditeľom, lebo ešte stále som tam a veľmi rada budem 

nápomocná naďalej na VPS-ke, lebo dá sa povedať, že tie skúsenosti som mala aj 

z minulého obdobia. Čiže naozaj rada by som to prišla vysvetliť na komisiu a všetci ste 

vítaní na tej komisii územného plánu a životného prostredia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte faktické poznámky pani Šimončičová 

a potom pán Strapák. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja som sa rovnako pýtala aj pána 

Patoprstého na to, lebo zaznela kritika aj na obdobie, keď on bol v predstavenstve, ale 

beriem to, že je vysoký čas a voda stúpa a preto samozrejme, že budeme to mať na komisii 

územného plánu a životného prostredia, ktorej členom je aj pán Patoprstý, kde pani 

Richterová príde, pán riaditeľ a tam vyčleníme viac času. Akurát ja som len chcela, aby to 

počuli aj ostatní poslanci, pretože tu boli obvinenia voči tým predchodcom pred celým 

plénom povedané, ale samozrejme, nebránime sa tomu, aby prišli na tú komisiu v čase, 

keď bude táto téma aj ostatní kolegovia poslanci. Dobre, ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Pohybujeme sa inak tak na hrane rokovacieho poriadku, lebo 

nediskutujeme vôbec k bodu, ktorý je tu, ale v záujme transparentnosti som dovolil túto 

debatu a je dobré, že o nej hovoríme. Pán poslanec Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Mňa tak napadla jedna vec, že už to tu padlo 

zopárkrát, že nemáme dostatok ľudí vo VPS-ke. Máme nejaký plán a možno aj na pána 

riaditeľa otázka, že ako to chceme riešiť teda? Keď mám také, že dvadsať-tridsať ľudí 

možno chýba? Keďže sa to doteraz neriešilo, tak by mohol niekto zodpovedať. 

 

RNDr. Lesia Richterová, vedúca referátu ŽP a VPS MÚ Ružinov: Ja si myslím, že postupne sa 

budú riešiť tie veci tak, ako hovorí pán riaditeľ. Teraz máme letnú sezónu, zabezpečujeme 

nutne koscov a nutné personálne obsadenie na výkon zelene, to je najpodstatnejšie 

a dopravy, čo sa týka vozového parku. Čiže ten vývoj postupne ukáže, koľko ľudí a kde. 

Čiže čas. Treba trošku chvíľku čas a trpezlivosť. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ja sa preto pýtam, lebo ono toto asi nevzniklo, že teraz, že mesiac 

dozadu, ale asi to je dlhodobá záležitosť. 

 

RNDr. Lesia Richterová, vedúca referátu ŽP a VPS MÚ Ružinov: Tá fluktuácia vo VPS-ke je 

dosť veľká a to je jedno, ktoré tam bolo vedenie. Tam prídu a odídu. Tam vám neprídu tí 

zamestnanci niekedy do roboty a na druhej strane sú tam pol roka, sú tam tri mesiace, sú 

tam týždeň. Uvidia, že ten výkon je iný, ako boli zvyknutí niekde inde a odchádzajú 

a druhá vec je aj odmeňovanie. Takže aj to, že radšej pôjdu do Tesca vykladať tovar za 

osemsto eur, ako vo VPS-ke za šesťstopäťdesiat, tak ako máte s učiteľmi, to je to isté. Ako 

na školách a týchto, v jedálňach, to je ten istý problém aj so zamestnancami na VPS-ke. 

Stále robíme s verejnými financiami, čiže hľadáme, hľadáme a riešime to. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Aktuálne nám veľmi robí problémy napríklad mestská spoločnosť 

OLO, ktorá ponúka nástupný plat smetiarom tisíc päťsto eur. Čo je dvojnásobok toho, čo 

sa zarába vo VPS-ke a mnoho ľudí odchádza. Kradneme si navzájom takisto s Petržalkou 

pomerne intenzívne takýchto zamestnancov. Pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja len navrhujem sa posunúť ďalej v debate, 

lebo fungovanie VPS-ky dneska nerozlúštime, takže poďme ďalej, lebo fakt tu budeme do 

jedenástej. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Posledný prihlásený v rozprave pán vicestarosta Patoprstý, stručne. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Áno stručne, ďakujem. Ja iba na margo 

toho, že ma pani poslankyňa Šimončičová vyzvala. Ja sa stotožňujem jasne s tým, čo 

povedal pán riaditeľ, pretože zrovna my, čo sme tu sedeli aj pred štyrmi rokmi plus mínus 

v takomto období, tak vieme v akom katastrofálnom stave sme VPS-ku našli, že bola 

doslova vybrakovaná, že tam neostal kameň na kameni, že tam neboli kosačky, že neboli 

žiadne zariadenia, že sme museli my toto zastupiteľstvo požičať VPS-ke šesťstotisíc euro, 

aby vôbec mohla začať nejakú činnosť a za toho tri a pol roka, čo tam bolo to vedenie, tak 

dokázali kus poctivej roboty, stabilizovali tú firmu, nakúpila sa technika, urobili sa tam 

smernice, či o verejnom obstarávaní, či evidencia faktúr, či účtovníctvo, urobilo sa kopec 

roboty na budove. Opravila sa budova, strecha, sociálne zariadenia, kóje na odpad tam 

neexistovali, porušovali sme zákon o odpadoch. Toto všetko sa urobilo za toho tri a pol 

roka, žiaľbohu viac sa urobiť nedalo, aj na finančné limity, čiže áno, je tam toho veľa čo 

doháňať. Za tri a pol roka sa nedalo urobiť všetko a tá spoločnosť je stále v zlom stave 

a ešte najbližšie roky bude v zlom stave. Žiaľbohu taký je fakt a podobné problémy majú 
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všetky VPS-ky po Bratislave a spoločným úsilím a veľkým balíkom peňazí sa snáď 

posunieme k tomu, aby sme mohli povedať, že sme pyšní na našu VPS-ku. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Faktická poznámka pani Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. No ja som tou mojou požiadavkou 

len chcela, aby ste mali možnosť sa obrániť. Ja samozrejme beriem všetko, čo ste 

povedali, ale nedalo mi, keď ste boli akoby obvinení, takže aby ste mali možnosť 

obhajoby. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a keď sa už nikto ďalší nehlási do rozpravy, 

k tomuto bodu nemáme uznesenie. Keďže to bol pôvodne informatívny bod. Máme? 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Návrhová komisia nedisponuje návrhom uznesenia 

od jeho predkladateľa, ale miestne zastupiteľstvo k tomuto bodu môže navrhnúť, že berie 

na vedomie správu o stave k tomuto bodu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre, takže ak súhlasíte budeme hlasovať o návrhu návrhovej 

komisie, že berieme túto správu na vedomie. Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov 

dvadsaťtri za, jeden poslanec nehlasoval z dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č. 37 

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

  – uznesenie č. 47/III/2019 

 

Bod 16B 

Návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa škola z Rady školy pri Základnej škole, Ružová 

dolina 29 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ja by som chcel poprosiť organizačné oddelenie, keďže my máme 

vrátnikov platených len do deviatej hodiny večernej v tejto budove, aby zariadili 

predĺženie tej služby na vrátnici dnes, aby sa nestalo, že o pol hodinu nás príde vrátnik 

všetkých vyhodiť. Ďalším bodom programu je návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa 

škola z Rady školy pri Základnej škole, Ružová dolina 29. Materiál uvediem ja, veľmi 

stručne. Chcem sa ospravedlniť v mene nášho úradu pri schvaľovaní tohto materiálu, keď 

sme menovali a odvolávali členov rád škôl, tak sa stala taká chyba, že sme zabudli na 

odvolanie bývalej pani poslankyne Fondrkovej z Rady školy Ružová dolina. Túto chybu 

naprávame týmto materiálom a teda odvolávame ju z tejto Rady školy, keďže jej vypršal 

mandát poslankyne. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do 

rozpravy poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov k návrhu číslo 16B Návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa školy 

z Rady školy pri Základnej škole Bratislava zrušuje uznesením miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava Ružinov číslo 224/XII/2016 zo dňa 19. 01. 2016, ktorým bola 

delegovaná magistra Martina Fondrková ako zástupca zriaďovateľa Mestskej časti 

Bratislava Ružinov. Termín tridsiateho apríla 2019. Dajte prosím hlasovať, pán starosta, 

o tomto návrhu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte o predloženom 

návrhu. 
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Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že návrh bol schválený počtom hlasov dvadsaťtri 

za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 38 

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

  – uznesenie č. 48/III/2019 

 

Bod č. 16C 

Návrh na schválenie zmien zástupcov Mestskej časti Bratislava - Ružinov v orgánoch 

spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť a.s. 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším návrhom je návrh na schválenie zmien zástupcov Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov v orgánoch spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť a.s. Opäť 

uvediem len veľmi stručne. Prvá ružinovská spoločnosť, v ktorej my máme 

desaťpercentný podiel, ku ktorému prislúcha jedno miesto v predstavenstve a dve miesta 

v dozornej rade. Vzhľadom na to, že doterajší zástupca... nepristupovali by sme k tejto 

zmene, ale doterajší zástupca mestskej časti bývalý pán poslanec Vojtašovič sa vzdal 

funkcie a zároveň majoritný akcionár, ktorý drží v rukách rozhodovacie právomoci, nás 

informoval o úmysle zvolať valné zhromaždenie, aby Mestská časť Ružinov nezostala bez 

zástupcu v orgánoch tejto spoločnosti, po konzultácii sme sa rozhodli predložiť tento 

materiál, aby sme mohli teda majoritnému akcionárovi ho informovať, že na valnom 

zhromaždení navrhneme zmenu za pána Vojtašoviča, ktorý sa vzdal a ktorého vzdanie sa 

funkcie je tým pádom efektívne. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán 

poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Dovoľte tu vzniesť pripomienku, lebo nebolo to 

prerokované s poslaneckými klubmi, nevedeli sme o tejto nominácii, bola to pre nás 

novinka, keď sme materiál našli na stole a keďže neprebehli rokovania o nomináciách do 

mestských podnikov a teda nebola nejaká dohoda poslaneckých klubov, tak je to pre nás 

niečo nové a nemáme to vydiskutované, či už v klube, alebo s ostatnými klubmi, alebo 

s vami ako jedným z akcionárov tejto firmy, preto vám chcem navrhnúť stiahnutie tohto 

materiálu z rokovania, pretože nevieme ho bez takéhoto prerokovania my, alebo teda náš 

klub podporiť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, musím ale povedať, že niekoľkokrát sme o tom rokovali 

ako predsedovia klubov a bolo dohodnuté, že táto nominácia bude patriť podľa 

rozhodnutia starostu Mestskej časti a teda vnímam, že pokračujeme, postupujeme podľa 

tejto dohody. Pán Herceg s faktickou. 

 

Peter Herceg, poslanec: Faktická je teda môj príspevok, lebo vlastne ste sa nehlásili, ale bola 

dohoda, že nominujete tam svojho človeka odborníka z úradu, ale je nominovaný 

poslanec. Takže to je trošku rozdiel. 

 

Martin Chren, starosta MČ: To nebola dohoda, to sme diskutovali, že budeme hľadať. Na mene 

sme sa nebavili. Pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že takúto dôležitú vec treba 

prerokovať s klubmi a nie predložiť päť minút pred zastupiteľstvom. Minimálne teda nikto 

dvanástich ľudí z dvadsiatich piatich o tom nevedel, že tu takáto zmena bude, respektíve 

vedeli sme, že bude zmena, ale nevedeli sme konkrétne meno. Naozaj sa už druhý mesiac 

dohadujeme o predstavenstve v Cultuse a vo VPS-ke. Tam to nie je také urgentné. Zrazu je 

tu nejaká urgencia s týmto, neviem prečo by sme mali o tom dneska hlasovať. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem pani poslankyni. Hlási sa niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, 

tak v záverečnom slove len zareagujem. Nie je bohužiaľ našou vinou, že nie sme 

dohodnutí na Cultuse a VPS, je to vinou poslaneckých klubov a predsedov poslaneckých 

klubov, ktorí nedokázali dotiahnuť do termínu tohto rokovania miestneho zastupiteľstva 

dohodu medzi sebou, ktorá musí byť. Naozaj niekoľkokrát na rokovaní predsedov 

poslaneckých klubov, ktorí to môžu povedať, bolo povedané, že nominácia jedného člena 

predstavenstva Prvej ružinovskej spoločnosti je nominácia starostu, pričom poslanecké 

kluby majú navrhnúť svojich zástupcov do dozornej rady v tomto prípade. Pán Matúšek 

doteraz bol v dozornej rade tejto spoločnosti a preto z ľudí, ktorí naozaj ani na úrade 

nemáme ľudí, ktorí by mali taký vzťah a vedeli o tej spoločnosti toľko, ako on, ktorý tam 

teraz slúžil v dozornej rade. Nepredkladali by sme túto nomináciu, ak by nedošlo 

k vzdaniu sa pána Vojtašoviča funkcie člena predstavenstva, ak by sme teraz neprijali 

nejakú nomináciu, ktorú môžeme niekedy v budúcnosti aj zmeniť, tak sa stane to, že vo 

valnom zhromaždení, ktoré prebehne nebude mať naša mestská časť žiadneho zástupcu 

v orgánoch tejto spoločnosti a to je niečo, čomu musím ako zodpovedný akcionár chcieť 

za každú cenu predísť. A je mi ľúto, ale toto bolo záverečné slovo naňho sa nedá reagovať 

tak, ako som to v rozprave oznámil podľa rokovacieho poriadku. Takže poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava Ružinov predkladá k bodu 16C návrh uznesenia, Návrh na schválenie zmien 

zástupcov Mestskej časti Bratislava - Ružinov v orgánoch spoločnosti Prvá ružinovská 

spoločnosť akciová spoločnosť podľa predloženého materiálu. Poprosím pán starosta, aby 

ste dal o tomto návrhu ďalej hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté počtom hlasov trinásť za, deväť proti, 

dvaja sa zdržali z dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č. 39 

za: 13 proti: 9  zdržali sa: 2  nehlasovali: 0 

  – uznesenie č. 49/III/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: My ešte nevieme, kedy sa bude konať valné zhromaždenie Prvej 

ružinovskej. Informovali ma majoritní akcionári, že ho chcú zvolať čo najskôr, je tam 

tridsaťdňová lehota. Chcem len povedať, my budeme mať mimoriadne zastupiteľstvo 

k parkovacej politike a ja by som chcel všetkých aj predsedov klubov poprosiť 

o ústretovosť, nech je to naozaj zastupiteľstvo k tomu jednému bodu, keďže organizačné 

oddelenie bude veľmi vyťažené tesne po príprave európskych volieb, ale ak dovtedy 

dorokujeme a obsadenie podnikov ako Cultus, VPS a prípadne aj teda Prvá ružinovská 

nebude ešte po tom valnom zhromaždení, tak samozrejme musíme niečo urobiť, ale bolo 

by z mojej strany veľmi nezodpovedné nenechať to miesto obsadené a povedzme by sa 

potom stalo, že majoritný akcionár odmietne zvolať ďalšie valné zhromaždenie a rok tam 

bude mestská časť bez zástupcu našej mestskej časti v týchto orgánoch. 

 

Bod č. 16D 

Návrh na spolufinancovanie projektu prevencia kriminality, budovanie kamerového systému 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Návrh na spolufinancovanie projektu 

prevencia kriminality, budovanie kamerového systému. Poprosil by som pána prednostu, 

aby uviedol predkladaciu správu. 
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Mgr. Pavol Balžanka, prednosta MČ BA-Ružinov: Ďakujem pekne pán starosta. Vážené pani 

poslankyne, poslanci. Pred sebou máte materiál, obdobne zaradený sčasti na poslednú 

chvíľu, avšak výzva z ministerstva vnútra na zvýšenie prevencie kriminality vyšla len pred 

pár dňami. Reagujeme tým tak, že máme napísaný projekt, avšak súčasťou projektu, ktorý 

predkladáme na ministerstvo do tejto výzvy je aj potreba k prílohám priložiť aj platné 

uznesenie mestského zastupiteľstva... miestneho zastupiteľstva. Tá suma vychádza 

z čiastky, ktorá je aj maximálna výška projektu na jednu žiadosť je deväťdesiattisíc euro, 

päť percent kofinancovanie, tým pádom štyritisíc päťsto eur. Je tam bod číslo štyri - 

Zabezpečenie financovania v prípade neoprávnených výdavkov v rozpočte obce. Tu 

chcem upozorniť na to, že budeme sa úplne úprimne snažiť na to, aby tieto výdavky nad 

rámec neboli. Avšak takto formulované uznesenie je potrebné predložiť v rámci tejto 

výzvy. Výzva je zameraná primárne po komunikácii s mestskou políciou na ochranu 

objektov ako sú škôlky, naše škôlky, ako sú naše základné školy, vybudovanie hardvéru, 

nákup nových kamier a taktiež vybudovanie siete prepájajúcej tento hardvér softvér, ktorý 

bol kompatibilný s mestskou políciou a zjednodušoval zásah v prípade narušenia týchto 

objektov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava Ružinov. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto 

bodu. Pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Rezonuje poriadok, čistota a verejné priestranstvá si musíme ochrániť 

a ja poviem z reálu skutočnosť, že Záhradnícka z pozície mestskej polície nemá možnosť 

monitorovať trebárs aj dnes spomínané Radošinské naivné divadlo, ktoré je v centre 

služieb v okrskovom centre služieb na Záhradníckej, kde vedľa sú dve parkoviská 

a samozrejme aj verejný park a bol tam kamerový systém, ktorý sa osvedčil. Samozrejme, 

že nejakým nedorozumením bol mestskou políciou demontovaný. Chcem iba upozorniť, 

že proces schvaľovania na magistráte, keď dáte podnet, trvá minimálne štyri roky, než to 

schvália. No a ja plne podporujem tento materiál, pretože my potrebujeme ochrániť 

verejné priestranstvá. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy 

poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá k návrhu 16D Návrh na spolufinancovanie projektu 

prevencie kriminality Mestskej časti Bratislava - Ružinov a ďalej v zmysle predloženého 

materiálu. Poprosím, pán starosta, aby ste dal o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni prosím hlasujte o predloženom 

uznesení. 

 

Hlasovanie: Ďakujem pekne, konštatujem, že uznesenie sme prijali jednohlasne počtom hlasov 

dvadsaťštyri za z dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č. 40 

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

  – uznesenie č. 50/III/2019 

 

Bod č. 16E 

Návrh na rozhodnutie o poskytnutí náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Návrh na rozhodnutie o poskytnutí 

náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku. Ospravedlňujem sa, že na poslednú chvíľu 
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predložený a požiadal nás o to bývalý pán starosta mestskej časti Pekár. Ide o to, že na 

jednej strane podľa zákona starosta má právo zo zákona na preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky, takisto ako každý ďalší zamestnanec. Podľa zákonníka práce kolektívnej 

zmluvy a ďalších predpisov, na druhej strane zákon v prípade starostov, ktorí skončili 

svoju funkciu, pozná špeciálny režim a hovorí, že toto rozhodnutie je v tomto prípade 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky v rozsahu štrnásť a pol dňa musí schváliť 

zastupiteľstvo bývalému starostovi. Takže prosím vás o podporu tohto materiálu. Nech sa 

páči, otváram diskusiu. Ak sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -  

Ružinov predkladá k návrhu 16E Návrh na rozhodnutie o poskytnutí náhrady platu za 

nevyčerpanú dovolenku, rozhodlo o poskytnutí náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

doktorovi inžinierovi. Dušana Pekára, starosta v rokoch 2014 - 2018 v rozsahu štrnásť 

a pol dňa, to jest stoosem celé sedemdesiatpäť hodín. Poprosím, pán starosta, aby ste dal 

o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte o predloženom 

návrhu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že návrh bol prijatý počtom hlasov za dvadsaťdva, zdržali sa 

dvaja poslanci z dvadsaťštyri prítomných. Ďakujem za podporu, lebo by sme sa ocitli vo 

veľmi prekérnej legislatívnej situácii, keby sme na jednej strane mali povinnosť vyplatiť to 

zo Zákonníka práce a na druhej strane mali opačné uznesenie zastupiteľstva. 

hlasovanie č. 41 

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

  – uznesenie č. 51/III/2019 

 

Bod č. 17 

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo osemnásť, kontrola plnenia 

uznesení miestneho zastupiteľstva... Sedemnásť bola informácia o stave Ružinovský 

podnik, to sme už prebrali ako 16A, čiže osemnásť - Kontrola plnenia uznesení miestneho 

zastupiteľstva. Sedemnásť, to sú zlé čísla, pravda. Poprosím pána prednostu, mám 

informáciu, že už s pani Šimončičovou z pripomienky z minulého zastupiteľstva ste si 

prebrali aj tie rímske číslice v označeniach uznesení. Nech sa páči, máte slovo. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ BA-Ružinov: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážené pani 

poslankyne a páni poslanci. Tak, ako je pravidlom predkladáme vám ako Miestny úrad 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov kontrolu plnenia uznesení zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava -  Ružinov. Nech sa páči. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán predseda klubu Herceg, nech sa páči. 

 

Peter Herceg, poslanec: Pôvodne som to chcel navrhnúť v bode Rôzne, ale nechcem naťahovať, 

tak len tu. Máme také živé, aktívne uznesenie, stále je tam teda v plnení. Ja ho chcem len 

pripomenúť a nedávať žiadne nové uznesenie v tomto momente. Aj keď je teda problém 

s tým okresným úradom o stavebných uzáverách, je tam uznesenie číslo, hneď vám to 

poviem, 584/XXXV/2018 a na strane desať, kde v bode tri teda zabezpečenie aktívnej 

súčinnosti týkajúcej sa UPNZ a stavebných uzáver v zmysle plnenia predošlého uznesenia 

a tak ďalej, tak chcem len zdôrazniť a poprosiť, je to stále v plnení, čo je dobré, ale bol by 
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som rád, keby to bolo v rýchlejšom plnení a napriek tomu, že pán starosta hovoril, že 

okresný úrad tvrdí, že treba doručovať do vlastných rúk každému účastníkovi konania. 

Napriek tomu konať ďalej, lebo žiaden zákon toto nehovorí, to je len ich právny názor, 

ktorý my vieme napadnúť, vieme sa odvolať na nadriadený orgán a tak ďalej. Je to 

precedens, ktorý ešte nikde na Slovensku, neviem, že by bol v prípade vyhlasovania 

takýchto stavebných uzáver a okresný úrad tam nebude večne. Ja verím, že už po marci to 

bude inak. Takže napriek tomu by som chcel zdôrazniť, že toto plnenie, keby sa stalo, 

alebo bolo prioritou miestneho úradu, či už urýchlené obstarávania územných plánov 

a vyhlasovanie stavebných uzáver, ktoré nám teda reálne posledného pol roka stoja. Takže 

to by som chcel poprosiť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Viete aj prečo to je? To metodické 

usmernenie, ktoré hrozí, že už aj platné územné plány zón zrušil okresný úrad v niektorých 

mestských častiach, čiže my intenzívne spolupracujeme s magistrátom na tom, aby sme sa 

rozbehli a čakáme na zmenu veľkého územného plánu, ktoré nám umožní pokračovať 

ďalej v prácach na týchto našich zónach. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ak môžem teda, ja sa prihlásim ešte stále mi svieti mikrofón, tak ešte asi 

v rámci toho príspevku prvého. Riešime to na magistráte, už je v podpisovaní list asi o tom 

viete u pani Szökeovej, kde sme zabezpečili, aby komunikovala priamo s vedúcim 

obstarávania územných plánov, kde bude to usmernenie, netreba žiadnu novelizáciu, alebo 

teda zmenu a doplnok územného plánu, ale vymedzenie hraníc tých obstarávaných 

územných plánov zóny je tam potvrdené Ostredky, Pošeň Sever, Pošeň Juh a Prievoz. Už 

aj tu úrad skonštatoval, že naozaj ísť do toho, čo je vymedzené v územnom pláne veľkom, 

sedí to, čiže týchto sa určite nemusíme báť a môžeme ísť ďalej a aj listom to dostanete... 

každý deň môžete čakať potvrdenie z magistrátu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Super. Musím povedať, že máte informácie skôr ako ja, lebo toto 

počujem prvýkrát od vás teraz a veľmi sa tomu teším. Ďakujem veľmi pekne. Ak nikto 

nemá ďalšie vystúpenie do rozpravy, tak poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -  

Ružinov predkladá k bodu sedemnásť - Kontrola plnenia uznesení miestneho 

zastupiteľstva, návrh uznesenia v zmysle predloženého materiálu. Poprosím, pán starosta, 

aby ste dal o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem dámy a páni, prosím hlasujte podľa predloženého návrhu. 

 

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

hlasov dvadsaťštyri z dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č. 42 

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

  – uznesenie č. 52/III/2019 

 

Bod č. 18 

Interpelácie  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo osemnásť - Interpelácie. Nech 

sa páči, dámy a páni, priestor pre vaše interpelácie. Ak sa nikto nehlási, tak navrhujem, 

aby sme prešli do posledného bodu nášho programu. 

 

Bod č. 19 
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Rôzne  

 

Martin Chren, starosta MČ: Dokonca nás ani vrátnik nebude musieť vyhodiť teda dnes odtiaľto 

možno a to je bod číslo osemnásť - Rrôzne. Nech sa páči. Pán poslanec Machata, nech sa 

páči máte slovo. 

 

Marek Machata, poslanec: Ďakujem pekne, pán starosta. Ja len stručne. Blížia sa nám voľby do 

Európskeho parlamentu, ja som si vyskúšal prácu vo volebnej komisii v dvoch kolách 

prezidentských volieb. Stretli sme sa aj s pánom starostom, keď si obchádzal okrsky. Ja by 

som len chcel poprosiť, či je možné zabezpečiť a dať informáciu, aby aspoň jeden z týchto 

okrskov mal bezbariérový prístup. My to potom vieme v rámci sociálnych sietí veľmi 

dobre spropagovať, aby sa to dostalo k občanom, ktorí vlastne na hlasovacie preukazy 

budú môcť v takomto lepšie prístupnom okrsku hlasovať. Ďakujem pekne. Stačí mailom. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Čiže chápem, že požiadavka, aby na každej 

škole bola aspoň jedna bezbariérová volebná miestnosť. 

 

Marek Machata, poslanec: To sa asi nepodarí splniť ani na konci mandátu, to by sme boli 

prekvapení, ale keby teda v rámci celého Ružinova aspoň jedna bola a teda, že by som 

dostal informáciu, že ktorá to je, aby som to vedel medzi ľudí rozšíriť, ktorí majú 

hlasovacie preukazy, je ich dosť. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, pán prednosta si píše úlohu. Ďalej pani Šimončičová 

v bode Rôzne. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Prichádzam s návrhom 

uznesenia, čo sa týka orezu stromov v Hojdane. Ako sme už o tom boli hovorili predtým. 

Tak predkladám takýto návrh uznesenia, že Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov žiada starostu mestskej časti o zabezpečenie finančných prostriedkov 

na bezpečnostný orez drevín v priestoroch materského centra Hojdana v Ružinove. Aj vy 

máte zrejme informácie, aj ja mám od pani Lehotayovej, že sú na to finančné prostriedky 

z bežnej údržby mestskej časti, takže to by som prosila, keby ste všetci schválili a je to 

možné v rámci tej bežnej údržby urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Dám to návrhovej 

komisii. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prežiť to prežijeme, nevykrvácame. 

Ďakujem. Ja to cítim ako teda podporu tomuto rozhodnutiu, že napriek tomu, že to nie je 

úplne v súlade s tou zmluvou, ktorú s nimi máme, že môžeme zabezpečiť z peňazí úradu 

ten orez, ak schválime toto uznesenie. Pani Ďurajková, nech sa páči, máte slovo. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo, pán starosta, ja sa vrátim k tej Prvej 

ružinovskej, keďže sa mi nedostalo už k slovu. Teraz ja neviem, či nám Peter Herceg ako 

predseda klubu klamal alebo nehovoril pravdu alebo niečo zatajil. My sme o tom materiáli 

nevedeli, o tej nominácii. Naozaj, o tomto sa musia tri kluby a tí nezávisí baviť vopred, nie 

päť minút pred zastupiteľstvom. A potom tá druhá vec ma zarazila,  že o Cultuse a VPS-ke 

sa rokuje dlho, lebo to brzdia predsedovia klubov. Tak my určite to nebrzdíme, my to 

práveže iniciujeme. Takže ja by som teraz chcela na Peťa Hercega otázku, že ako to 

vlastne bolo, fakt teraz ja už neviem, ako to celé bolo. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem s faktickou poznámkou, pán Gečevský. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Ďakujem za slovo, ja som len chcel reagovať na pani Šimončičovú, 
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čo sa týka tých orezov, keď sa môžem k tomu ešte vrátiť. Samozrejme, budeme tam 

participovať ako hasiči, sme fundovaní, máme techniku. Potrebujeme len zabezpečiť 

výškovú techniku, s ktorou nedisponujeme, ale určite toto vieme spraviť v rámci dobrých 

vzťahov. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Super, ďakujeme veľmi pekne. Ja som si totiž nevšimol tú faktickú 

poznámku pána Gečovského, že bola ešte k príspevku pani Šimončičovej. Ak to môžme 

teraz spojiť, aby ste sa neurazili. Čiže pán Herceg zareaguje na pani Ďurajkovú, a potom 

ešte pani Šimončičová povie svoje hasičom. Ďakujem. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Aby sme to dobre pomenovali, naozaj, neboli sme 

informovaní o nominácii do predstavenstva Prvej ružinovskej spoločnosti, čiže dozvedeli 

sme sa to až tu, keď sme si našli ten materiál na stoloch a druhá vec, ktorú naozaj musím 

povedať, že náš klub určite neblokuje rokovania. Na všetkých rokovaniach, na všetkých 

navrhnutých termínoch sme sa zúčastnili, neboli sme tí, ktorí by sa zdvihli, že zrazu 

rozhodnú, že po štyridsiatich piatich minútach musia odísť a podobne. Čiže nerád by som 

bol, keby sa to hodilo na troch predsedov klubov, my sme kedykoľvek boli pripravení 

rokovať a riešiť to, času na to bolo dosť, žiaľ, nevyšlo to, niektorí iní predsedovia sú 

zaneprázdnení, verím, že ale teraz v priebehu mája už tak zaneprázdnení nebudú a na tých 

rokovaniach sa aktívne zúčastnia. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pevne verím a dúfam. Pán poslanec Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Najprv musím povedať, že k tomuto príspevku ma 

inšpirovala jedna reportáž v správach, bolo to kdesi na východe. Poviem to ináč, by ste 

neverili, akú naše deti majú fantáziu. A čo sa týka nejakého rozvoja Ružinova, keďže sme 

všetci v radách školy, skúste na nich navrhnúť, aby deti prvého stupňa nakreslili, čo si 

predstavujú, aby bolo v Ružinove. By ste neverili, koľko veľa inšpirácií budeme mať pre 

prípadné úpravy rozpočtu. Len toľko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Je to návrh uznesenia? Alebo? 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Nie, to je len informácia, aby sme to v radách školy navrhli poslanci. 

Proste tie deti, aby nakreslili, čo by chceli v Ružinove vidieť, mať, čo by malo byť 

postavené. Určite sa nájdu nejaké dobré nápady, lebo detská fantázia je úplne iná ako naša 

dospelácka. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Neformálne uznesenie, pán prednosta si píše úlohu a bude 

informovať náš odbor školstva. Urobíme aj výstavku. Ďakujem veľmi pekne. Pani 

poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán starosta. Chcem Vám teraz povedať 

jednu vec, ktorá sa vám určite nebude páčiť, ale v duchu toho, čo som dnes viackrát 

pripomínala, že niektoré veci nie sú v súlade s právnymi predpismi, alebo so zákonom 

dokonca niektoré, preto som pri niektorých veciach nehlasovala za to. Teraz vám musím 

povedať jednu vec. Už som to minule spomínala, beží na našom stavebnom úrade územné 

konanie na enkapsuláciu vrankunskej skládky. Náš stavebný úrad bol určený ako ten, 

ktorý má vydať územné a stavebné povolenie. Dostala som ako účastník konania, 

samozrejme, len na vedomie obyčajným listom, že konanie bolo prerušené, ale nie z 

dôvodu toho, prečo by malo byt prerušené, ale len z dôvodu toho, že niektorí účastníci 

konania dali isté pripomienky. Ja si vás dovolím upozorniť, pán starosta znovu, výrubové 

konanie ešte nezačalo. Územné konanie môže byť potom vydané, ono môže bežať, ale 
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musí byť prerušené, môže byť vydané až potom, keď je právoplatné výrubové konanie. A 

to výrubové konanie je tak komplikované, že žiadateľ, ktorý predloží žiadosť to naspäť 

stiahol, pretože nemal všetky náležitosti a najmä súhlasy vlastníkov pozemkov. Takže 

predpokladám, že to výrubové konanie bude trvať dobrých niekoľko mesiacov. Aj keď na 

to už zobrali ďalších odborníkov, teda viem, kto to bude robiť. Ak začne to výrubové 

konanie, tak bude vykonané správne, že tam pochybnosť nemám, len ešte nezačalo. A 

preto ja vás prosím, pán starosta, pretože naozaj mi nie je jedno, ak by ste podpísali 

územné rozhodnutie pred tým, než bude právoplatné výrubové, tak porušíte zákon a ja s 

tým nemôžem súhlasiť, aby starosta môjho domova, alebo tam, kde bývam, konal v 

rozpore so zákonom. Je to zákon 543 z roku 2002 paragraf stotri odsek šesť, ktorý o tom 

hovorí, je k tomu rozsudok Najvyššieho súdu, aký je postup, právoplatné výrubové, potom 

územné a potom stavebné. A tento rozsudok Najvyššieho súdu je potvrdený, jeho 

správnosť Ústavným súdom. Takže nie je to tak, že niekto niečo povedal, a že máme 

nejaký iný právny názor. Ale ja vás naozaj prosím, pán starosta, dodržte tento zákonný 

postup, lebo chcela by som, aby ste postupovali v súlade so zákonom. Ďakujem pekne. A 

ešte som chcela povedať. Pardon, už nič. 

 

Marek Machata, poslanec: Nie je ani vo vašej ani v mojej kompetencii zasahovať do konaní na 

stavebnom úrade, ten beží samostatne. Každopádne, čo môžem povedať, ak sa nepodarí 

rýchlo stihnúť to územné stavebné konanie, tak prepadnú peniaze z fondu Európskej únie. 

Vrakunská skládka zostane tam, kde je bez akejkoľvek ochrany a otrávi podzemné vody 

celého Žitného ostrova skôr či neskôr. Ďalšia prihlásená do rozpravy pani poslankyňa 

Ďurajková. Zareagujte... 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, ja hovorím to že, keď to 

bude takýmto postupom, vtedy sa to zdrží. Ja chcem, aby sa to rýchlo urobilo, ale v súlade 

so zákonom. Lebo ak tam budú nezákonné kroky, viem o kope ľuďoch, ktorí len na to 

čakajú, aby to napadli, a aby to týmto pádom zdržiavali. Preto Vás na to upozorňujem, že 

takto to má byť správne. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa Ďurajková má slovo.  

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ja sa iba vrátim k tej Prvej ružinovskej, viem, som otravná. Ale 

teda pán Herceg ako predseda klubu, ktorému absolútne verím, potvrdil, že sme o tom 

nevedeli, nerokovalo sa s nami. My sme najväčší klub, je nás dvanásť z dvadsaťpäť. Opäť 

pripomínam, o tomto materiáli sa s nami nekomunikovalo. Prosím, aby toto bolo dočasné 

zvolenie do funkcie, tak ako to je v Cultuse a vo VPS-ke, tam to ide, tam to nehorí. Tu to 

zrazu horí a nejde to, prosím Vás, aby to bolo dočasné, ja proti Matúškovi osobne teda 

nemám nič, že bude v tej funkcii, ale o takýchto dôležitých veciach a menách sa bavíme 

pri Cultuse a VPS-ke už dva mesiace a tu zrazu príde nejaký materiál päť minút predtým. 

Keď mi pán Herceg ako predseda klubu, ktorému absolútne verím povie, že sme o tom 

nevedeli, tak tomu verím. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán Herceg chcel asi povedať, že nevedel konkrétne meno, ale 

jednoznačne určite potvrdí, že viackrát sme potvrdili túto politickú dohodu na obsadenie 

tohto postu. Pani poslankyňa Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne, ja nechcem zdržiavať, ale skutočne ma 

inšpirovalo uznesenie, alebo návrh uznesenia pani Šimončičovej, ktorá teda dala návrh, 

aby sa robili orezy stromov v Hojdane. Ja som za to, aby sa všetky priestory, to znamená, 

v základných školách, materských školách sa takéto orezy urobili. To znamená, že 

navrhujem, pán starosta, v budúcnosti, aby sme v budúcnosti našli finančné prostriedky. 
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Už v minulosti som to navrhovala, pretože nám záleží na bezpečnosti všetkých detí, ktoré 

sú v Ružinove a v priestore teda našich škôl. A poprosím teda, pán starosta, aby sme v 

budúcnosti, myslím, zakomponovali do tohto procesu aj našu VPS-ku a teda boli by tie 

stromy odborne ošetrené. Pretože sme, samozrejme... máme ten problém v tých školách, 

ako ja teda mám tie informácie, že nie všetko je teda v súlade so zákonom, respektíve s 

odborným posudkom. Takže aby sa skutočne sme predchádzali nejakému nešťastiu, tak 

ako sa to stalo na jednej základnej škole. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, ďalej prihlásený v bode Rôzne pán poslanec 

Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Vy ste nám, pán starosta, minule rozprávali, že 

nemáme dávať interpelácie, keď nemusíme. Ja to idem rešpektovať, že nechcem vám 

dávať navyše robotu. Ale strašne ma zaujíma to, že aj ten pán, ktorý tu vystupoval v 

diskusii z tej Nerudovej na Trnávke, že sa pýtal vlastne na ten objekt, ktorý má stáť na 

Palkovičovej medzi tou budovou, tam kde je teraz tá škôlka a tým ihriskom. Niekde som aj 

započul takú vec, že kvôli tomu sa nebude teraz rekonštruovať, dva roky možno, teraz 

neviem, celá Pavlovičova kvôli tomu, že oni tam idú niečo stavať. Čo mám informáciu, 

tak ten developer to tam chce stavať už asi tri roky, že tri roky to už naťahuje, že stále 

hovorí už teraz, už teraz a tri roky sa nič nestavia, že či nemusíte teraz, ale či nám viete 

povedzme dať nejakú informáciu, že v akom je to stave. Či to je pravda, že tam niečo 

naozaj niekto chce stavať, lebo to mám neoverenú informáciu, že tá Pavlovičova sa 

nebude rekonštruovať najbližšie dva roky, či to je pravda, možno aspoň toto viete potvrdiť 

a dať nám informáciu offlineovú, že čo, v akom je to stave to povolenie. 

 

Marek Machata, poslanec: Ďakujem veľmi pekne, my tam spolupracujeme s obyvateľmi, máme 

informáciu, že tam naozaj má prísť k nejakému objektu. Teraz, zabite ma, ja som zabudol, 

keď sme sa o tom aj tam rozprávali, či to má byť nejaká hudobná škola, alebo niečo také, 

ktorá by mala byť tá výstavba zahájená, teda základná hrubá stavba ukončená na jar 

budúceho roka. Preto my, keď sme hovorili o Pavlovičovej, kde sme, bohužiaľ, kvôli 

zdravotnému stavu museli vyrúbať celé to stromoradie okrem jedného jediného stromu, 

hovorili, že chceme spraviť aj celú rekonštrukciu ulice participatívnym spôsobom s 

výsadbou nových stromov ešte na jeseň, ale keďže pri hrubej stavbe sa práve pohybujú tie 

ťažké mechanizmy, tak sme povedali, musíme to odložiť na jar budúceho roku, čiže nie o 

dva roky, ale len na jar budúceho roku. Keď tá hrubá stavba bude dokončená a už tam 

nebudú chodiť také mechanizmy, aby nám tú čerstvú zrekonštruovanú ulicu celú 

poškodili. Čiže ten odklad by mal byť na jar budúceho roku a mala by tam byť naozaj 

nejaký takýto typ verejnoprospešnej budovy, ktorý nadviaže na tú budovu Mamy Margity 

a škôlku, ktorá tam je.  

 

Peter Strapák, poslanec: Jasné, to chápem, len ide mne o to, že ten developer už sa toto snaží, 

tento plán už tri roky to takto naťahuje a teraz, že či budeme čakať do toho januára 

budúceho roka a potom možno zase oni povedia a opäť o rok alebo proste zaujmete nejaké 

také tvrdšie stanovisko s nimi a dáte im nejaký deadline, dokedy to proste musia a potom... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za dobrú pripomienku, pani kolegyňa 

Fondrková si ju zapíše a teda osloví Saleziánov s informáciou... so žiadosťou o 

informáciu, či naozaj s tým pokračujú. Zatiaľ, čo ja mám informáciu od kolegyne zo 

životného prostredia, tak sa počíta s tým, že tá výstavba sa má naozaj uskutočniť. Oni tam 

naozaj koordinujú činnosti všetkých, ktorí pôsobia na tom území. Ide napríklad aj o to, že 

oslovujeme majiteľov sietí, SPP, kanalizáciu, že keď ideme rozkopať ulicu, príďte 

predtým všetko opraviť, aby sme urobili nový asfalt a nerozkopávalo sa to niekoľko rokov 
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vopred, takto odteraz fungujeme, snažíme sa koordinovať tie rekonštrukcie. Pani 

poslankyňa Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne, ja sa naozaj chcem pripojiť k pani, k našej 

poslankyni a ďalším naším poslancom s tou otázkou, či naozaj teda nezvážite, či tá 

nominácia nebude dočasná a urobí sa to normálnym verejným, verejnou výzvou, tak ako 

sa to robí na meste. Keďže sa to naozaj neprerokovalo v našom klube. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, ja som všetkým rokovaniam otvorený, ale 

musíme tam dať nominanta, lebo ak bude valné zhromaždenie, mohla by táto spoločnosť 

 rok zostať bez zástupcu. Ak sa podarí dorokovať, urobiť novú dohodu a zastupiteľstvo, 

dôjde k nejakým zmenám, je to na rokovaní poslaneckých klubov. Pani Ďurajková s 

faktickou poznámkou.  

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Áno, však o tom nikto nehovorí, že tam nie je treba urgentne 

človeka, ale ako sme sa dohodli pri Cultuse, pri VPS-ke, znova to opakujem, že to sú len 

dočasné vedenia, tak kľudne, keď tu bude nejaký záväzok, že by to bolo len dočasné, 

budeme len radi. Ďakujem za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, ďalší v diskusii pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Asi mi hlasivky nejakým spôsobom jódlujú, 

alebo som unavený, ale prekvapuje ma táto situácia, že sme tu tím dvadsiatich piatich 

poslancov a nejakým spôsobom stačí jedna nominácia do spoločnosti, bez ohľadu na to, že 

sa jedná o mňa. Ma prekvapuje ako reagujú politické kluby. Nalejme si čistého vína. Nás 

zvolili občania a nepáči sa mi, že do toho zaťahujete politiku. A nalejme si čistého vína z 

jednoduchého dôvodu, mňa to nejakým spôsobom zaujíma, aby pán Herceg, aj pán Ferák, 

aj pán Strapák povedali, že keď Team  Ružinov mal o mňa záujem, že sme sedeli v nedeľu 

a nemali vôbec ani jeden výhrady k tomu, keď som si povedal, že budem chcieť 

nomináciu do Prvej ružinovskej, tak vtedy povedali, že nie je žiaden problém. Dneska 

vidím, že je to veľký problém. Takže, aby ste vedela, pani kolegyňa Ďurajková, že ako 

postupuje vedenie vášho klubu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, s faktickou poznámkou, pán poslanec Ferák. 

 

Martin Ferák, poslanec: No ako Jozef vidíš, bol som hneď prvý, ktorý pri tvojich úvodných 

vetách sa prihlásil, lebo som čakal takúto tvoju reakciu. To je tá amatérska psychológia, 

ktorá mi celkom ide. Takže dovoľ, aby som ti to úplne objasnil na rovinu, ako to je. Ja som 

nepočul za tento večer, nabudúce počúvaj aj ty, že by niekto spochybnil tvoje meno ako 

nominanta do tejto spoločnosti. Ak tu niekto z nášho klubu niečo spochybňuje, tak je to 

štýl, akým starosta rozhodol a predložil tento materiál na rokovanie bez toho, aby o tom 

vedel ktokoľvek z nášho klubu. Takto, ja to už neviem polopatisticky povedať, ako 

počúvam pani Ďurajkovú, presne o toto jej ide. Nikto tu nič iné z nášho klubu nepovedal, 

len že sa nemá postupovať tak, že si tu niekto niečo vymyslí, drbne to na stôl, že takto to je 

vybavené, bez toho, aby oznámil aspoň slušne ostatným členom druhých klubov, že toho 

som vybral.  

 

Martin Chren, starosta MČ: S faktickou poznámkou pani viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: To, že sme zvolení, tak sme politici, to že nie sme straníci, to môže 

byť, ale je to politika. Je to komunálna politika. 
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Martin Chren, starosta MČ: Pani poslankyňa Ďurajková s faktickou poznámkou. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem mojim kolegom, že ma podržali, lebo ja už začínam 

mať pocit, že naozaj, keď som tu najmladšia poslankyňa, tak asi mám nejaké bludy alebo 

ja neviem, ale ďakujem, že ma podržali a dali mi najavo, že teda o čo sa tu snažím 

povedať, že je relevantné. Pán Matúšek Jozef ja nemám s tvojou nomináciou nič proti, ja 

len hovorím, že o Cultuse, o VPS-ke sa už bavíme dva mesiace, dohadujeme sa tu, kluby 

tu chodia, Peťo chodí ako na klavír na tie stretnutia a zrazu bum, nejaká Prvá ružinovská 

sa tu ide schvaľovať ako posledný bod rokovania, keď sme už všetci unavení, niektorí už 

odišli a bez toho, aby nám to bolo objasnené, na základe čoho vznikla tá nominácia, čiže 

 ja už neviem, čo viac mám povedať, ľudia to pozerajú, ľudia si urobia sami úsudok. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán poslanec Bodnár s faktickou poznámkou na vystúpenie pána 

Matúšeka. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ja len v skratke, ja nemám nič proti tvojej nominácii Jožko, veď 

vychádzame spolu dobre, len chcem upresniť, čo sa  tu vlastne deje posledné dva, tri 

mesiace, pretože najmenší klub tu robí najväčšie obštrukcie a preto nepadla konkrétna.... 

teda konečná dohoda. Len toľko som chcel k tomu povedať.  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, ďalší  v rozprave prihlásený pán predseda 

klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, ja by som to rád uzavrel, naozaj, je to druhé prekvapenie, ktoré 

nás čakalo. Prvé bolo výberové konanie na riaditeľa VPS-ky. Myslel som, že to je asi 

poslednýkrát a že naozaj tu pôjdeme formou dohôd a informovania. Tento bod, ktorý 

prišiel, bez ohľadu na to, či to je Jozef alebo ktokoľvek iný, tu vôbec nejde o meno, ale to, 

že tento materiál nebol ani na miestnej rade, nevedeli sme to, stačilo... keď my sme chceli 

informačný materiál zaradiť, tak som vám vedel o desiatej večer napísať, pán starosta. Vy 

ste mi odpísali, prečo vy ste nemohli napísať, máme takýto návrh, horí nám, musíme to 

dať alebo rokujme o tom, niečo sa deje. Naozaj nás to prekvapilo, lebo sme to našli na 

stole a bol by som rád, keby sme sa už takýmto prekvapeniam vyhli, ak máme fungovať 

pre Ružinov spoločne a nie, že my tu zrazu nevieme o tom, o čom ideme rozhodnúť, 

nevieme o mene, za ktoré máme zdvihnúť ruku, tak nie je to určite správny spôsob 

politiky. A tak ako povedala kolegyňa Štasselová, je to komunálna politika, je to o 

dohodách, tak verím, že toto bol posledný krok, kedy to nešlo cez dohodu, ale zrazu na 

stole a verím, že všetky personálne nominácie a takéto budú naozaj dohodou, a že sa 

dohodneme. Takisto, či už na obsadení miestnych podnikov, kde my presadzujeme 

odborníkov, takisto na výberových komisiách a podobne, aby sme sa nedozvedali niečo ex 

post. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, vychádzam, že naozaj sme boli dohodnutí na 

práve nominovať, neviem, či ste nepoznali meno, ale zo všetkých kolegov hovoria, že 

nemajú problém s týmto konkrétnym menom. Pani Ďurajková už vyčerpala dve možnosti 

vystúpiť v rámci jedného bodu, čiže tretie vystúpenie nie je možné. Ak sa nikto ďalší 

nehlási do rozpravy, tak sme tesne pred deviatou dokončili posledný bod nášho program, 

bod Rôzne. A poslednou našou povinnosťou dnes večer je prezenčné... Aha, pardon, 

ďakujem za upozornenie, návrhová komisia. Intenzívne... 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem, Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá návrh uznesenia k bodu číslo  Rôzne. Návrh predkladá 
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pani poslankyňa Šimončičová v nasledovnom znení. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov žiada starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov o zabezpečenie 

finančných prostriedkov na bezpečnostný orez drevín v priestoroch Materského centra 

 Hojdana v Ružinove. Dajte prosím, pán starosta, o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že uznesenie sme prijali, počtom hlasov dvadsaťštyri za z 

dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č. 43 

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

  – uznesenie č. 53/III/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Má návrhová komisia ešte ďalší návrh? 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Nie, ďakujeme. Návrhová komisia nemá žiadny 

ďalší návrh. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem vám veľmi pekne za účasť, dnes je jeden z 

najvýznamnejších pohanských sviatkov, prvá letná noc, tak vám prajem veľa lásky a 

plodnosti. A poslednou úlohou, ktorú dnes musíme splniť, je záverečné prezenčné 

hlasovanie na záver dnešného rokovania Miestneho zastupiteľstva. Prosím vás, 

zaregistrujte sa v záverečnom prezenčnom hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa 

najbližšie v takejto zostave zrejme na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve k parkovacej 

politike. Príjemný večer. 

Záverečná prezentácia: 24 

 

 

Overovatelia: 
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