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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z rokovania IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 28. mája 2019 

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Martin Chren – starosta 

 

Overovatelia :  PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý 

 

Návrhová komisia:               JUDr. Michaela Biharyová, Mgr. Ivan Kraszkó, PhD., 

  JUDr. Matúš  Méheš 

 

Ospravedlnený:  Mgr. Jozef Matúšek 

 

Skôr odišli:  Mgr. et Mgr. Marek Machata, Ing. arch. Lucia Štasselová,  

  Ing. Peter Strapák 

 

 

Schválený program 

 

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

 – uznesenie č. 55/IV/2019 

2. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhom 

dodatku Štatútu hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s prijímaním 

jednotnej celomestskej parkovacej politiky 

 – uznesenie č. 56/IV/2019 

3. Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

- uznesenie č. 57/IV/2019 

4. Návrh na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZM Bratislava- 

            -Ružinov“ 

- uznesenie č. 58/IV/2019 

5. Návrh Základná škola Ostredková 10, Bratislava, prenájom nebytového priestoru 

- uznesenie č. 59/IV/2019 

6. Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných 

služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 828 064 a 

personálnych zmien v jej orgánoch  

 – uznesenie č. 60/IV/2019 

7. Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom Ružinovská 

28, 820 09 Bratislava, identifikačné číslo 35 874 686 a personálnych zmien v jej orgánoch  

 – uznesenie č. 61/IV/2019 

8. Návrh na schválenie personálnych zmien v orgánoch spoločnosti TVR  a RE, s. r. o., so sídlom 

Mierová 21, 827 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 728 213 

 – uznesenie č. 62/IV/2019 
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9. Návrh na schválenie zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov v dozornom orgáne 

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

identifikačné číslo 35 768 266  

     - uznesenie č. 63/IV/2019 

 

 

 

 

 

 

PREPIS 

 

z IV. Zasadnutia MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 28. 05. 2019 v zasadacej 

miestnosti Miestneho zastupiteľstva 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

Martin Chren, starosta MČ: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Zaujmite prosím 

svoje miesta. Vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi privítať vás na mimoriadnom štvrtom 

stretnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Ospravedlnenie 

z dnešného rokovania požiadal pán poslanec Matúšek a o skorší odchod z rokovania 

požiadali páni poslanci Machata, pani viceprimátorka Štasselová, pán poslanec Strapák. 

Prosím vás pekne, aby sme začali, zahájili dnešné rokovanie prezenčným hlasovaním. 

Prezentujte sa prosím teraz. Ďakujem veľmi pekne.  

 hlasovanie č. 1 

 prítomní: 22 

Konštatujem, že na dnešnom rokovaní je prezentovaných dvadsaťjeden poslankýň, 

dvadsaťdva poslankýň a poslancov. Čiže rokovanie dnešného zastupiteľstva je 

uznášaniaschopné. Osobitne vítam zamestnancov nášho úradu a hostí, ktorí prišli na 

dnešné rokovanie a primátora hlavného mesta pána Matúša Valla, ktorý práve vstúpil do 

dverí. A na úvod si ešte musíme schváliť program dnešného rokovania. V programe 

dnešného rokovania máme zaradené dva body a poprosím vás v súlade so zákonom, aby 

sme hlasovali najprv o programe tak, ako bol predložený a potom nastane čas na 

predloženie pozmeňujúcich návrhov. Takže nech sa páči dámy a páni, prosím hlasujte 

o programe tak, ako bol predložený. 

 

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

hlasov dvadsaťdva z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 2 

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

  –  uzn. č. 55/IV/2019 

 

 

Martin Chren, starosta MČ: Na základe dohody s predsedami poslaneckých klubov by som vás 

chcel láskavo požiadať o schválenie niekoľkých bodov na doplnenie do dnešného 

programu za radom ako bodov 3, 4, 5, 6 a tak ďalej. Prvým je Návrh na spolufinancovanie 

projektu rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru mesta 

Bratislava - Ružinov. Druhým je Návrh na prenájom nebytového priestoru Základná škola 

Ostredkova 10. Tretím je Návrh na schválenie zmeny stanov a personálneho obsadenia 

podniku Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb. Štvrtým je Návrh na schválenie 
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zmeny stanov a personálneho obsadenia podniku CULTUS akciová spoločnosť. Piatym je 

Návrh na schválenie personálnych zmien v orgánoch spoločnosti Televízia Ružinov 

a Ružinovské Echo a posledným šiestym je, Návrh na schválenie zástupcov Mestskej časti 

Bratislava v dozornom orgáne spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť. Všetky tieto 

materiály máte pred sebou na stoloch. Chcem sa spýtať, či máte nejaké ďalšie návrhy na 

doplnenie programu? Pardon, máte pravdu. Dobre, beriem späť. Odvolávam, čo som 

odvolal a  sľubujem čo čom sľúbil. 

 

Za overovateľov zápisnice dnes navrhujem zvoliť pani doktorku Máriu Barancovú a pána 

inžiniera Martina Patoprstého. Máte nejaké iné návrhy? Ak nie, tak prosím hlasujme 

o vytvorení, o zvolení overovateľov zápisnice, ako bolo navrhnuté. Príde. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že sme zvolili overovateľov zápisnice počtom hlasov 

dvadsaťdva z dvadsaťdva. 

hlasovanie č. 3 

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

  –  uzn. č. 55/IV/2019 

 

Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pani doktorku Biharyovú, pána magistra Kraszka a pána 

doktora Méheša. Sú nejaké iné návrhy? Ak nie, tak prosím hlasujme o vytvorení návrhovej 

komisie ako bolo navrhnuté. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že jednohlasne sme zvolili aj návrhovú komisiu 

počtom hlasov dvadsaťdva z dvadsaťdva. 

hlasovanie č. 4 

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

  –  uzn. č. 55/IV/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Poprosím zvolených členov, aby zaujali svoje miesta a zvolili si do 

svojho stredu predsedu. A ak teda dovolíte, vrátime sa k programu. Má niekto ďalšie 

doplňujúce návrhy k dnešnému programu? Ak nie, chcem sa spýtať, či je všeobecný 

súhlas, aby sme kvôli časovému stresu hlasovali o doplnení tých šiestich bodov programu 

jedným hlasovaním? Existuje všeobecný súhlas? Áno. Chcem sa spýtať, či návrhová 

komisia už zvolila svojho predsedu? Kto je predsedom? Pani doktorka Biharyová a prosím 

vás teda, aby sme hlasovali o doplnení programu o šesť bodov tak, ako bolo navrhnuté. 

Otváram hlasovanie. 

 

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

hlasov dvadsaťtri z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č.5 

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

  –  uzn. č. 55/IV/2019 

 

 

Bod č. 2 

Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhom 

dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v súvislosti s prijímaním 

jednotnej celomestskej parkovacej politiky. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Navrhujem prejsť priamo k prvému bodu programu, ktorým je 

Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhom 

dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v súvislosti s prijímaním jednotnej 
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celomestskej parkovacej politiky. Ak dovolíte, ak existuje všeobecný súhlas, privítal by 

som medzi nami pána primátor. Pred tým, než poviem úvodné slovo predkladateľa 

k tomuto návrhu, chcel by som požiadať pána primátora, ktorý je naozaj v časovom strese 

a má len krátky čas o predstavenie tohto návrhu a o úvodný prejav. Existuje všeobecný 

súhlas? Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, nech sa ti páči.“ 

 

Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Bratislavy: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, že tu 

s vami môžem chvíľku byť. Ja sa ospravedlňujem, mali sme to dohodnuté dlho dopredu. 

Bohužiaľ, máme dneska oficiálnu návštevu prezidenta v našom meste a budem musieť 

o pol najneskôr odísť, aby som ho uvítal, prezliekol sa a tak ďalej. Chcem poďakovať ešte 

raz vážené poslankyne, vážení poslanci, chcem sa poďakovať takto aj vlastne myslím, že 

to bol členom dopravnej komisie, ktorá jednohlasne odsúhlasila to VZN-ko, respektíve 

VZN-ko o parkovacej politike. Chcem vám povedať iba zopár slov k tomu. Dneska máte 

na odsúhlasenie štatút, zmenu štatútu, ktorý hovorí o úlohách mesta a mestskej časti v tejto 

regulácii parkovania a hovorí aj o finančnom delení výnosov z tohto parkovania, z tejto 

regulácie. Ja vám chcem povedať, že a možno to tu ani nemusím hovoriť, že 

pravdepodobne si všetci uvedomujeme, aká je v rámci dopravy, ale aj parkovania 

v Bratislave zlá situácia. Mám za sebou myslím,  že osem stretnutí s občanmi Bratislavy 

na takých veľkých stretnutiach, jedno bolo aj v Ružinove. Včera bolo v Karlovej Vsi 

jedno, ktoré bolo ťažké, lebo v Karlovej Vsi sú štyri ulice zregulované, čaká ma ešte 

Dúbravka spoločne s Devínskou Novou Vsou a Lamačom a čaká ma takisto Nové Mesto. 

Ale chcem povedať iba jednu vec, že myslím si, že ľudia dneska sú pripravení na zmenu, 

dneska sú ľudia zúfalí z toho, ako v Bratislave nefunguje nielen doprava, ale najmä 

parkovanie a aké je to neférové voči Bratislavčanom, ktorí nemôžu niekedy parkovať 

a Ružinova sa to týka viackrát, pod svojím domom, pretože sú tam ľudia, ktorí tam chodia 

napríklad do roboty každý deň. Ľudia sú zúfalí z toho, akým spôsobom, ako vyzerá 

verejný priestor. Dneska je problém prejsť v niektorých častiach po chodníku s kočíkom, 

lebo sú všade zaparkované autá a sú aj ľudia, ktorí majú dosť toho, aby sa parkovalo na 

zeleni v našom meste. A potom je samozrejme veľa ľudí, ktorí chcú používať auto, sú 

nútení používať auto, ale možno chcú parkovať v rámci nejakých pravidiel. Dnes je 

absolútne nereálne niekomu sľubovať to, že bude môcť ďalej tak, ako to v Bratislave je 

a tá situácia je absurdná, parkovať hocikde, hocikoľko zadarmo. Dneska stále prídu po 

Gagarinovej ulici ľudia, ktorí nie sú Bratislavčania z obcí, ale v podstate až z Trnavského 

kraja, ktorý je tam neďaleko, do Bratislavy a po hodinovom krúžení napríklad v okolí 

CBC-čka, alebo niektorého iného biznis centra v kľude aj tu v Ružinove jednoducho nájdu 

miesto a desať hodín tam parkujú zadarmo. Je to situácia, ktorá je absurdná a ktorá sa musí 

zmeniť a môžeme všetko... o všetkom sa môžeme baviť, tá diskusia z môjho pohľadu 

prebieha dva mesiace, ale musíme a je to trošku aj našou úlohou, aby sme my ako nejakí 

volení zástupcovia mesta ľuďom povedali pravdu a to, že ten fakt, že ľudia parkujú všade 

zadarmo je proste nereálny. Veľmi rád by som povedal, že na vine sú mimobratislavskí, 

treba spoplatniť mimobratislavských a problém je vyriešený. Bohužiaľ naše dáta ukazujú 

to, že to tak nie je. Na vine sú aj Bratislavčania, alebo najmä Bratislavčania. My sme 

skombinovali sme niektoré prieskumy a konkrétne okolie Mlynských Nív malo počas dňa 

na svojom území zaparkovaných okolo jedenásť percent ľudí, ktorí nie sú Bratislavčania. 

Skúšame do toho nerátať ľudí, ktorí majú bratislavskú značku, ale tu spávajú. Zložitým 

výpočtom sa nám potvrdzuje to, čo si myslíme, že zásadný problém v rámci parkovania 

dopravy v Bratislave tvoria práve obyvatelia Bratislavy. Preto tá regulácia musí byť 

namierená nie, že proti niekomu, ale musia byť v nej zahrnutí aj obyvatelia Bratislavy. 

Denne z Petržalky vyjde za prácou v iných mestských častiach desaťtisíc áut napríklad. Aj 

to sú nejaké údaje, ktoré máme a zozbierali sme ich dosť, nejaké základné sme dali von. 

Na stránke mesta si môžete pozrieť všetky materiály sú k tomu. My sme cez internet, 

respektíve na mojom Facebooku a na mailovej adrese parkovanie@bratislava.sk sme 
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spracovali a dostali vyše dvetisíc päťsto podnetov od občanov. Drvivú väčšinu z nich 

odpovedáme, drvivá väčšina otázok sa aj opakuje. Môj pocit z toho stretávania, keď 

hovorím, že mám za sebou sedem stretnutí a na každom bolo priemerne dvestopäťdesiat 

ľudí, tak som možno stretol nejakých tisíc sedemsto ľudí, tisíc šesťsto ľudí je ten, že ľudia 

volajú po zmene. Ľudia chcú, aby sa niečo udialo. Pre ľudí tá situácia tak, ako je, už nie je 

prijateľná. Samozrejme, dotýkame sa auta, to je zásadná veľká vec, ťažká vec a dotýkame 

sa peňaženiek obyvateľov, to je ďalšia vec, ktorá bolí. Mňa ako nového komunálneho 

politika to nesmierne bolí nielen tým, že mi to nie je príjemné, ale dostal som aj dosť 

reakcií, ktoré nie sú pozitívne. Robím to preto, lebo som presvedčený a žiadam a prosím 

vás o to, aby ste sa skúsili s týmto stotožniť, lebo som presvedčený, že Bratislava má 

problém. Bratislava je chvíľku pred obrovským problémom, ktorý bude úplné zapchatie 

nielen ulíc, ale úplne znehodnotenie života našich občanov, o ktorých sa máme starať. To 

znamená, že náš rozdiel je v tom oproti Bratislavčanom je ten, že máme mať a musíme 

mať zodpovednosť a robiť niekedy aj kroky, ktoré nie sú populárne. Asi v hitparáde 

nepopulárnych komunálnych, alebo opatrení, ktoré robí komunálny politik nie je nič 

nepopulárnejšie, ako regulácia parkovania, alebo parkovacia politika. Chápem to, sám to 

cítim so svojim tímom na našej koži, veľmi oceňujem prístup starostu Chrena, ktorý so 

mnou skočil do tejto, ako keby tmavej hlbočiny a spolu s mestskou časťou dúfam, že 

v tom pôjde naďalej so mnou. Ja som dlhé roky žil V 500 bytoch priamo na Pavlovovej 

ulici, viem, čo nám tam urobilo z jednej pokojnej štvrte to, keď HB Reavis postavili svoje 

CBC a viem, koľko ľudí dve hodiny sa nedalo pomaly prejsť cez cestu, lebo tam každé 

ráno hľadali ľudia, ktorí tam prichádzali do biznis centra parkovacie miesto. Keď som sa 

vracal ja z roboty, nebolo voľné, lebo tam stále parkovali tí, ktorí tam boli v robote a tak 

ďalej. To znamená, že viem, že konkrétne Ružinov je mestská časť, ktorá má aj ten 

problém toho nočného parkovania, veľké časti sú sídliská, ale zároveň je zmesou toho, že 

tu má aj biznis centrá a aj počas dňa, respektíve počas doby, keď ľudia prichádzajú 

z práce, jednoducho nevedia nájsť parkovacie miesto. Asi vám to nemusím všetkým 

vysvetľovať. Ja vám poviem iba jeden odkaz, ktorý mám z toho, koľko komunikujeme 

s ľuďmi a diskutujeme s ľuďmi, že ľudia sú na túto zmenu pripravení. Netlieskajú nám za 

to, ale niekde tomu rozumejú, že je to nutné urobiť. Samozrejme, že sú veľmi hluční práve 

tí, ktorých to veľmi zasiahne a sú proti tomu, ale keď si zoberiem niektoré údaje, tak my 

rátame stále, že skoro štyridsať percent, tridsaťpäť celá sedem, myslím že percent ľudí 

v Bratislave nemá auto. Ďalších štyridsať percent ľudí má jedno auto. To sa bavíme o 

tridsaťdeväť eur za rok je tá regulácia. To znamená, že stále drvivá väčšina Bratislavčanov 

bude výrazne z tohto benefitovať, bude to férové voči Bratislavčanom, budú platiť výrazne 

menej, ako tí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Bude to férové aj voči tým, ktorí tu žijú roky 

a majú trvalý pobyt, že si konečne... alebo férové, že ich, nechcem povedať slovo 

prinútime, ale že ich nejakým spôsobom posunieme k tomu, aby si tu konečne ten trvalý 

pobyt urobili a aby sa počet ľudí, ktorí reálne žijú a počet ľudí, oficiálny počet ľudí, 

v Bratislave trošku začal zosúlaďovať. Takže veľmi pekne vám ďakujem, že ste ma 

vypočuli. Ešte raz vás chcem poprosiť, aby ste podporili toto VZN-ko, pardon túto zmenu 

štatútu, ale najmä, aby ste sa tejto témy nebáli, aby ste o nej hovorili so svojimi občanmi. 

Viem, že vy máte možno bližšie k občanom ako ja. Ja mám na starosti sedemnásť 

mestských častí. Vy ste len jedna mestská časť a každý o vás vie, každý vie kto je jeho 

poslanec miestneho zastupiteľstva. Som presvedčený, že spolu s vami, spolu so starostom 

a spolu aj s mestom, ktoré tu zastupujem, to zvládneme. Takže ďakujem veľmi pekne 

a pomaly budem musieť odísť. Ostáva tu môj kolega Bruno Konečný, ktorý je náš 

splnomocnenec pre mestské časti, ktorý chodí so mnou na všetky tieto stretnutia. Bude 

vedieť odpovedať myslím, že na drvivú väčšinu vašich otázok. Ja sa ospravedlňujem aj 

pán starosta aj tebe, len ten prezident proste chce, aby som ho privítal v paláci, tak budem 

musieť ísť. Ďakujem veľmi pekne. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak ma ospravedlníte na minútu, len kým sa 

rozlúčim s pánom primátorom a hneď som naspäť. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem pán starosta zabudol povedať, 

že ma poveril vedením zastupiteľstva. Boli sme na tom dohodnutí. Čiže týmto pádom ja 

môžem otvoriť diskusiu k bodu parkovacia politika, pokiaľ sú otázky na magistrát, tak pán 

Konečný je k dispozícii. Pani poslankyňa... 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Halo? Dobre, Ďakujem tak ďakujem, ďakujem za slovo. Ja by 

som chcela len podotknúť, že všetci vieme, že parkovacia politika je nevyhnutná, že je 

nevyhnutné urobiť niečo, čo nám umožní lepšie parkovať, že potrebujeme vytvoriť zóny, 

ale na druhej strane som sa na dané uznesenie, ktoré práve ide na schválenie, pozerala 

očami trojčlennej rodiny a spočítala som si poplatky len za našu rodinu, kde môj syn má  

sedemnásť a pol roka, za chvíľu bude mať osemnásť, takže budú tri autá v rodine a mne sa 

zdá, že poplatky štyridsaťdeväť za prvé auto, stopäťdesiat za druhé auto a poplatok za 

päťsto eur je trošku vysoký na trojčlennú rodinu a to ešte nehovorím, že okolo mňa sú 

rodiny, ktoré majú dve až tri deti, takže ten ročný poplatok, ak narátame všetky autá, sa mi 

zdá naozaj neprimerane vysoký. Takže ja súhlasím, že niečo urobiť treba. Súhlasím aj 

s uznesením, ale v uznesení bod číslo dva by som navrhovala zmeniť a k tým bodom, 

ktoré dávame teda na prediskutovanie, je môj návrh, aby sme žiadali prehodnotenie 

poplatkov za motorové vozidlá, ktoré sú v súčasnosti navrhované na štyridsaťdeväť, 

stopäťdesiat a päťsto euro a navrhujem, aby sa prehodnotilo na magistráte ich zníženie. 

Podľa mojich informácií, ktoré mám, aj pán primátor s týmto uvažuje, takže myslím si 

a verím, že aby ste podporili tento bod by nemal byť problém. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani poslankyni Kulifajovej. S faktickou 

poznámkou sa prihlásil pán poslanec Mačuha. 

 

Maroš Mačuha, poslanec: Dobrý deň vážený pán starosta, vážené panie kolegyne, vážení 

kolegovia. V poslednej dobe teda rezonuje v Bratislave práve táto téma parkovacej 

politiky, čoho dôkazom bola aj prítomnosť samotného pána primátora, aby nám vysvetlil 

v globále tú situáciu, aká je v Bratislave. Myslím, že každý, samozrejme, súhlasí a oceňuje 

ten prístup, že je tu snaha riešiť nejaký problém, ktorý Bratislava má. Samozrejme má ho, 

dá sa povedať, v závislosti od mestskej časti a prípadne od daných lokalít, pretože aj 

v Ružinove sú miesta, ako spomínaných 500 bytov, kde je naozaj veľký pretlak záujmu 

o parkovanie z hľadiska ľudí dochádzajúcich do práce a potom sú časti Ružinova, kde 

dajme tomu nie sú až také veľké problémy s parkovaním. Ja chcem len podotknúť vlastne 

dva okruhy problémov, ktoré ešte možno neodzneli v súvislosti s parkovacou politikou 

v Ružinove. Jednak sú to.... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán poslanec, odporúčam si nechať na riadny príspevok dva okruhy 

problémov, môžete sa ešte prihlásiť do rozpravy. Ďakujem veľmi pekne. V rozprave 

nasleduje pán vicestarosta Patoprstý. 

 

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

nadviažem aj na kolegyňu Kulifajovú aj na kolegu Mačuhu, ktorý síce nedokončil, čo 

chcel povedať, ale ja mu rozumiem. Presne takto sme koncipovali návrh tohto uznesenia, 

že ak si ho pozriete, tak bod A je súhlasíme s návrhom dodatku štatútu. Bod B, súhlasíme 

s návrhom dodatku štatútu, ktorým sa dopĺňa článok ďalší a na základe toho, bod C, 

žiadame, čiže ak máte nejaké pripomienky, tak prosím teraz je ten správny čas, len treba 

ich predložiť aj písomne, alebo teda ak ste ich predkladateľ osvojí, predkladateľ tu ani nie 

je, tu je iba spracovateľ, ale predkladateľ je pán starosta, to vieme. Aha, tak ja mám iný 
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materiál.... samozrejme, predkladateľ je pán starosta, čiže teraz je ten čas na tie 

pripomienky, keby ste si povedali, preto je tu aj pán Konečný, aby možno na tie veci 

zodpovedal, aby sme vedeli presne, za čo hlasujeme a aké sú pripomienky aj nás aj 

občanov, ktorí sa aktívne hlásili diskutovali a mnohí z vás ste mali aj osobné stretnutia. 

A ja rovno ešte teda začnem tým, že mám technickú otázku, ktorú možno podľa odpovede 

premením do pripomienky a možno aj nie. To je otázka, ktorú som dostal dnes od 

obyvateľa Ružinova. Má trvalý pobyt v Ružinove, má garáž, má auto, ktoré nie je písané 

naňho, ale na firmu. Tá firma nie je firma, ktorá je zriadená za účelom prenájmu vozidiel, 

ale je to klasická komerčná firma. Má od tej firmy nájomnú zmluvu, že využíva to auto. Je 

tým pádom zaradený ako rezident v tej zóne? Môže to mať za tých štyridsaťdeväť eur tým, 

že za desať eur má ako garáž plus zaplatí štyridsaťdeväť eur a môže využívať všetky tie 

výhody, ako bežný obyvateľ Bratislavy, ktorý má trvalý pobyt a vlastnícky vzťah k autu? 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Ako predsedajúci schôdze sa nemôžem 

zapájať do diskusie, čiže nemôžem odpovedať pánovi vicestarostovi, že áno, inak by som 

to odpovedal. Pán Konečný, nech sa páči. Ak súhlasíte, že by teda zástupca magistrátu 

reagoval na takéto odborné otázky priamo a stručne. Ďakujem. 

 

Bruno Konečný, splnomocnenec pre mesto a mestské časti: Najstručnejšie ako sa dá, áno. 

Trošku to rozvediem, naozaj naším cieľom bolo vytvoriť také podmienky, že keď aj 

vlastník alebo majiteľ súkromnej obchodnej spoločnosti má auto, ktoré používa na 

súkromné účely a vie preukázať vzťah k autu a k bytu, tak aby mohol využívať tento 

benefit vo svojom bydlisku na parkovanie tohto firemného auta, čiže áno, je to možné. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Predpokladám, že to musí byť osobné auto nie dlhšie ako šesť a pol 

metra. 

 

Bruno Konečný, splnomocnenec pre mesto a mestské časti: Áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu Konečnému z hlavného mesta 

Bratislavy. V rozprave pokračuje pani poslankyňa Kulifajová. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ja by som len chcela doplniť čo som hovorila k tým poplatkom 

a chcela by som predložiť návrhovej komisii doplnenie uznesenia o bod a ten by znel, že 

žiadame prehodnotenie poplatkov za motorové vozidlá, ktoré sú v súčasnosti navrhované 

vo výške štyridsaťdeväť eur za prvé auto, stopäťdesiat eur za druhé auto a päťsto eur za 

tretie auto. Navrhujeme prehodnotiť ich zníženie, ako bod D, áno. Čiže k tým súčasným 

trom bodom by som chcela doplniť ešte tento jeden bod. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže predpokladám, že to je v rámci bodu C ďalšia odrážka. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte faktická poznámka od pána vicestarostu 

Patoprstého. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Zareagujem ešte na to, čo som 

sa pýtal. Kľudne aj z miesta môžete odpovedať, aby sme vás nepreháňali. Rozumiem tomu 

a čo v prípade, ak ten človek, ktorý je vlastník firmy, alebo auto je na firmu, ktorá nie je 

bratislavská, tým pádom nemá bratislavskú poznávaciu značku, ale on má trvalý pobyt aj 

všetko ostatné spĺňa akurát to vozidlo nie je bratislavské. Je to aj tak v poriadku áno? 
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Martin Chren, starosta MČ: Tak či tak vás musíme prehnať, keďže naše zastupiteľstvo je naživo 

vysielané a poprosím vás teda o odpoveď na mikrofón. 

 

Bruno Konečný, splnomocnenec pre mesto a mestské časti: Áno, v zásade ide o preukázanie 

vzťahu k vozidlu a k trvalému pobytu, čiže ak držiteľ tohto vozidla má trvalý pobyt 

v Bratislave bez ohľadu na to, kde sídli daná firma, tak je možné, aby si požiadal 

o rezidentskú kartu v mieste svojho trvalého pobytu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď. V rozprave 

pokračuje vo svojom príspevku pán poslanec Mačuha. 

 

Maroš Mačuha, poslanec: Ja sa ospravedlňujem za stlačenie zlého tlačítka na začiatku, ale teda 

nadviažem. Vidím ako dve problematické roviny, jednak z celomestského hľadiska, čo 

som ešte nevidel spomenuté na rôznych stretnutiach. Veľké parkoviská okolo obchodných 

centier, ktoré nie sú v centre. Napríklad u nás Avion, je dosť pravdepodobné, že budú 

vlastne zavedením parkovacej politiky nútení spoplatňovať to parkovanie aj pri ich 

obchodných centrách. To len na margo toho, že zase dôjde k úbytku nejakej možnosti 

zaparkovať, lebo inak by slúžili tie parkoviská ako záchytné parkoviská všetkých, ktorí 

prichádzajú do mesta, to je len taká úvaha. Ale v prvom rade chcem povedať, ja som 

poslancom za Ostredky podobne ako tuná moji kolegovia pán Patoprstý a pán Sirotka 

a my vieme, aká situácia na Ostredkoch je. Tam väčšina parkovacích miest je na pôde 

súkromných vlastníkov, či už firiem, alebo fyzických osôb. Čiže parkovacia politika tam 

nebude platiť. Chcem preto zaviazať našu mestskú časť, aby vlastne sa snažila dosiahnuť 

s magistrátom nejakú dohodu, aby takéto veci boli ošetrené, pretože hrozí situácia na 

Ostredkoch, vlastne sa vyvinie takým spôsobom, že my budeme platiť jednak za mestskú 

parkovaciu politiku, ale aj tak nebudeme mať možnosť parkovať, pretože tie plochy sa 

stanú ako záchytnými parkoviskami vlastne tých, ktorí nemajú trvalý pobyt a chcú stáť 

zadarmo niekde. Je dosť možné, že tie naše parkoviská sa zapracú autami, ktoré napríklad 

nespĺňajú tú normu dĺžkovú a tak ďalej a toto je veľká hrozba práve pre naše sídlisko. 

Takže pevne verím, že tá parkovacia politika sa bude zavádzať v rámci Ružinova, však na 

to si my môžeme my tu dozrieť, veľmi opatrne a s veľkou citlivosťou hlavne pre tieto 

oblasti, ktoré majú veľa súkromných pozemkov, kde parkujú v súčasnosti obyvatelia. 

Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Mačuhovi, čiastočne to 

riešime aj v tom našom predloženom návrhu uznesenia pripomienkami z dopravnej 

komisie, ktoré schválila. V rozprave nasleduje pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem pán starosta. Čiastočne je to vlastne aj odpoveď pánovi 

poslancovi Mačuhovi. My sme v dopravnej komisii ku stanovisku k VZN-ku, ktoré teda 

vlastne poverením tohto zastupiteľstva sa stalo oficiálnym stanoviskom mestskej časti, dali 

pripomienky, konkrétne štyri pripomienky. Hneď prvá z nich je, že žiadame primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o urýchlené vyriešenie majetkovo-

právnych vzťahov ku pozemkom a spevneným plochám mimo miestnych komunikácií za 

účelom parkovania a ich následné zverenie do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov. 

Čiže naplnenie tohto bodu by práve riešilo aj tuto uvedený problém. Napríklad parkoviská, 

ktoré sú na pozemkoch pána Kováča, by boli napríklad prekolaudované a prevzaté do 

majetku mesta, následne zverené mestskej časti a mohli by byť súčasťou parkovacej 

politiky. Druhá vec je jasné, že kým my v tých zónach nebudeme mať vyriešené tieto 

majetkovo-právne vzťahy, tak sa tá zóna ani technicky nebude dať spustiť a bol by to 

problém, že tuto musí mať kartu o desať metrov vedľa nemusí mať kartu. Čiže preto to 
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zónovanie je na fázy a myslím si, že na dopravnej komisii sme sa tomu dosť venovali, 

preto tam teda pribudli tie štyri podmienky, alebo body, alebo žiadosti, čo my ako 

zastupiteľstvo žiadame primátora hlavného mesta. Ku tomuto prvému bodu ja by som 

možno ešte tak povedal, že na komisii územného plánovania životného prostredia som bol 

uznesením poverený predložiť ešte doplňujúci návrh k tomuto uzneseniu. Takže ja ho 

prečítam a teda odovzdám aj návrhovej komisii. Miestne zastupiteľstvo navrhuje doplniť 

v časti C, čo sú teda tie podmienky, alebo tie žiadosti, do odstavca 1, to je tento odstavec, 

na jeho koniec doplniť, termín do 31. decembra 2020, aby ak je tam niečo, čo chceme 

vyriešiť, tak aby bol aj nejaký termín. Takže tento odstavec prvý by sa doplnil o slová 

termín do 31.12.2020 a navyše v komisii bola diskusia, že nikde ani vo VZN-ku ani 

v štatúte nie je uvedené, ako mestská časť môže ovplyvniť to, ktoré ulice sú v zóne, aká 

veľká je zóna a tak ďalej. Už viem po diskusii s pánom primátorom, že to má byť ošetrené 

zmluvne, ale komisia teda jednak to nevedela a jednak chceme, aby to bolo niekde 

zachytené, čiže ešte žiadame v časti C doplniť jeden bod navyše, jeden odstavec. Teda 

Miestne zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby určenie zóny, 

alebo jej zmena podliehali schváleniu mestskej časti. Úplne jednoducho, aby určenie zóny, 

alebo jej zmena podliehali schváleniu mestskej časti. Podľa VZN-ka je to určenie 

v prílohe, schvaľujú to mestskí poslanci, aby teda mestská časť do toho nejakým 

spôsobom naozaj mohla vstúpiť a určiť, kde tá zóna bude. Čiže pozmeňujúci návrh dvoch 

odstavcov. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne a s faktickou poznámkou pán poslanec 

Sirotka. 

 

Vladimír Sirotka, poslanec: No ja by som ešte k tým pozemkom, najmä na tých Ostredkoch chcel 

dodať, že samozrejme, je to nevyhnutné vyriešiť nielen kvôli teda parkovacej politike, ale 

treba si uvedomiť, že tie pozemky teda respektíve parkoviská sú v tak dezolátnom stave 

technickom, že pokiaľ my s tým niečo urgentne neurobíme, tak nastane problém 

s parkovaním ešte oveľa skôr, než zavedieme parkovaciu politiku. Čiže treba si uvedomiť, 

že tam sa to už dlhodobo nerieši a ten stav je fakt už akútny na tých pozemkoch a najmä na 

tých parkoviskách. 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave nasleduje pán poslanec magister 

Vicáň. 

 

Michal Vicáň, poslanec: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som tiež rád poďakoval aj našej 

komisii územného plánovania a životného prostredia, že sme veľmi detailne a dôsledne 

viedli diskusiu s magistrátom. Ja ako zástupca, hlavne za Ružovú dolinu uvítam 

akúkoľvek reguláciu, lebo Ružová dolina je jedna, by som povedal, z takých po 500 

bytoch možno druhá najkritickejšia oblasť v rámci Ružinova, kde sme obostavaní biznis 

centrami z každej strany a naši obyvatelia ozaj nemajú kde parkovať. Ani ráno, ani cez 

deň, ani večer, takže regulácia je namieste. Čo je pre mňa také ešte dôležité, aby sme, síce 

máme ten bod C, ktorý zaväzuje štatút k tomu, aby sa vybudovali parkovacie domy, ale 

keď sme diskutovali na komisii, nevedeli nám zodpovedať vôbec aký stav je toho. 

Samozrejme, náležite treba vysporiadať pozemky, ale uvítal by som nejaký harmonogram, 

nejaký projektový harmonogram plánu výstavby. Vieme dobre, že akúkoľvek stavbu 

začať, len kým prejdeme stavebným konaním do nejakého stavebného rozhodnutia, je 

určitá doba, či vôbec budeme schopní do tej doby dvoch-troch rokov mať parkovacie 

domy postavené, keďže na moju odpoveď magistrát odpovedal tak, že máme dneska 

nejaké vytypované miesta, ale nič, dá sa povedať, úplne špeciálne, konkrétne 

vyprojektované nie je. Takže, keď len začneme projektovať, kde sa dostaneme, kedy budú 

naprojektované parkovacie domy a vôbec reálne, kedy tie parkovacie domy môžu byť 

postavené, lebo bez parkovacích domov asi akúkoľvek zonáciu začínať je úplne zbytočné. 
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Takže toľko by som len ešte k tomu chcel dodať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Vicáňovi. S faktickou 

poznámkou pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ja možno odpoviem opäť na to, na kolegu. My máme vlastne v tej časti C 

priamo zasa aj k tomuto bod, že žiadame primátora o dodatočné dobudovanie parkovacích 

kapacít na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov v zónach, kde prieskumy preukážu 

nedostatok parkovacích miest k dátumu spustenia regulovaného parkovania v zónach. Čiže 

vlastne žiadame to, aby keď ideme spustiť v nejakej zóne to parkovanie, aby tým 

prieskumom a potenciálnym dobudovaním bolo už preukázané, že tí, ktorí budú oprávnení 

tam parkovať, tak tam aj zaparkujú. Čiže toto zaväzujeme. Nie je to ten harmonogram, ako 

ste spomínali, ale je to niečo, čím sa treba zaoberať ešte pred vyčlením zóny a spustením 

platenia v tej zóne. 

 

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

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán starosta. Ja len chcem doplniť kolegov, 

že na komisii územného plánu a životného prostredia pri debate o tejto téme nás 

informovala aj pani Szőkeová, že prechádzajú s pracovníkmi magistrátu nejaké miesta 

v Ružinove, kde by mohli stáť prípadne nejaké parkovacie domy. Takže už nečakáme, že 

kedy nastane totálne kritická situácia, ale už sa začalo a zároveň, to len pripomínam, každý 

si musí byť toho vedomý, že aj keby sa začalo hneď, že už zajtra vieme, ktorý pozemok, 

tak je podľa počtu áut, čo predpokladám, že pravdepodobne bude viac ako sto nejaké 

parkovacie domy, že je treba aj zisťovacie konanie, možno ešte prípadne nejaká správa 

o hodnotení v procese EIA, čiže aj toto môže predĺžiť celkovú tú prípravu alebo 

dokončenie tých parkovacích domov. Takže to len taká malá poznámka. Dúfam, že aj 

magistrát si to uvedomuje a bude na to pripravený. Ďakujem. 

 

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

Bacigalová. 

 

Eva Bacigalová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja nemám faktickú poznámku, ale 

mám faktickú otázku. Možno bude taká trošku laická, ale chcela som sa spýtať, 

pravdepodobne je to otázka na pána Konečného, ako budú manažované v rámci novej 

parkovacej politiky stojiská pre kontajnery na odpad, lebo de facto aj tam u nás na Nivách 

zaberajú miesto na parkovanie. Čiže v akom režime budú tie kontajnery by ma zaujímalo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Takže pán Konečný ako splnomocnenec pre pána primátora, pre 

samosprávu dnes v plnom pracovnom nasadení na ružinovskom zastupiteľstve. Nech sa 

páči. 

 

Bruno Konečný, splnomocnenec pre mesto a mestské časti: Takže ďakujem za otázku. Pred 

zavedením akejkoľvek zóny bude prebiehať dopravný projekt, alebo teda projekt statickej 

dopravy na danom zaregulovanom, alebo plánovanom území. V prípade, že tam budú 

stojiská, ktoré bude vhodné, alebo bude potrebné použiť ako parkovacie miesto, tak sa tým 

budeme zaoberať vtedy. Zatiaľ nemám ako keby všeobecnú informáciu, alebo všeobecný 

postup na to, že budeme nejakým spôsobom pristupovať k nejakej majetkovej úprave 

stojísk. Je to proces, ktorý paralelne ale prebieha, snažíme sa vychádzať v ústrety tam, kde 

je takáto požiadavka zo strany mestskej časti, alebo obyvateľov k úprave stojiska pre 

kontajnery, tak reagujeme na to z iných mestských častí, že boli takéto požiadavky a že sa 
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vybavujú. Takže toľko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave s druhým vystúpením pán 

poslanec Vicáň. 

 

Michal Vicáň, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som mal ešte jednu otázočku, pán 

Konečný, na vás, na magistrát. Bavili sme sa viac-menej aj na našej komisii o spôsobe 

parkovania vozidiel súkromných spoločností. Keďže vieme, že v Ružinove máme ozaj 

veľký, velikánsky počet súkromných firiem, kde dnes každá firma ozaj myslím, že dve 

autá je slabo o tom hovoriť, tých áut je strašne veľa, autá sa využívajú nielen ako 

zamestnanci na nejaké svoje súkromné účely, ale taktiež tie autá tranzitujú po celom meste 

krížom-krážom počas dňa na rôzne vybavovania. Tak keby ste nám mohli presne povedať, 

že ako majú postupovať majitelia spoločností, alebo vôbec ľudia, ktorí sú zodpovední vo 

firmách za vozový park, ako majú riešiť to, že ako sa majú správať teraz v prípade 

zavedenia jednotlivých zón, čo si majú kúpiť, kde si to majú objednať, koľko to peňazí 

bude stáť? Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nech sa páči pán Konečný. 

 

Bruno Konečný, splnomocnenec pre mesto a mestské časti: Ďakujem za otázku. Primárnym 

cieľom parkovacej politiky je okrem iného aj regulácia pohybu áut v meste. Je 

samozrejme normálne, že pri niektorých službách, alebo aktivitách sú využívané 

automobily, teda osobné automobily. V prípade obslužnosti nejakých prevádzok bude mať 

každá prevádzka pri svojom mieste možnosť mať nie vyhradené parkovanie, ale 

parkovanie, ktoré bude na abonentskú kartu, čiže tam je nejaký priestor na to, aby sa 

poskytovateľo povedzme zásobovanie, alebo ktokoľvek iný s týmto vysporiadal. 

Samozrejme, cieľom je minimalizovať také pohyby po meste, ktoré je možné nahradiť 

inou formou dopravy. Čiže predpokladám, že budú v oveľa väčšej miere využívané rôzne 

kuriérske služby a proste podobné servisy, ktoré naozaj nie sú, nezaťažujú tak možno 

životné prostredie, nie sú také náročné na dopravu, ako individuálne vybavovanie proste 

po rôznych zastávkach po meste. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Svojim druhým vystúpením nasleduje pani 

poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. No zabudla som v tej prvej časti, tak 

musím teraz. Ja si len dovolím upozorniť ako našu ružinovskú samosprávu, tak magistrát, 

že v tom možno nejakom rýchlom nejakom nasadení budovania parkovacích miest treba 

dbať na to, že zeleň. Ak by náhodou niekto chcel na zeleni vybudovať parkovacie miesto, 

to znamená asfaltové, môže tam mať nejaké vodou priepustné tvárnice, ale ak by tam 

chcel asfalt dať, to znamená by likvidoval plochu verejnej zelene, bude musieť niekde 

inde vytvoriť náhradnú zelenú plochu. Jednak na to máme všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta platné pre celé hlavné mesto a jednak znovu pripomínam, že ochrana 

životného prostredia je chránená ústavou, ako verejný záujem a nenašla som v ústave, že 

by právo nájsť parkovacie miesto bolo ústavou chránené, ale ochrana životného prostredia 

je verejným záujmom chráneným ústavou. Takže prosím vytvárať parkovacie miesta 

spôsobom takým, že nelikvidovať verejnú zeleň, alebo ak by to bolo veľmi nevyhnutné, 

tak potom si musíte nájsť, pardon, nejakú zaasfaltovanú plochu, ktorú odstránite asfalt, 

navozíte zeminu a vysadíte trávu. Takže na toto prosím nezabudnúť. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Svojim druhým príspevkom do rozpravy 

prihlásený pán poslanec Herceg. 
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Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Už len veľmi rýchlo, aj pánovi poslancovi 

Vicáňovi. Určite chceme tie parkovacie miesta budovať spolu s mestom. Mesto sa 

zaviazalo, že bude spolufinancovať toto budovanie a tak ďalej, ale dobrý nápad je to 

naozaj sledovať formou harmonogramu, aby sme vedeli kedy, kde, čo nám pribudne. Čiže 

tak, ako sledujeme budovanie miest na základných školách, materských školách, tak 

takisto aj týchto parkovacích miest by sme mohli sledovať a navrhnem to aj na komisii 

dopravy, aby to bola vlastne taká agenda možno každý druhý, každý tretí mesiac, že ako 

sme sa posunuli a kde sme, či už v povoľovacích konaniach, alebo vytypovaných miestach 

pre garáže a parkovanie. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave nasleduje pán poslanec 

Gečevský. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Ďakujem. Ja by som sa chcel len v rýchlosti spýtať takisto pána 

Konečného, či sa prihliada, alebo či sa počíta s tým na každej buď ulici, alebo v nejakej 

časti na nejaké boxy, alebo teda na vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne ťažko 

postihnutých? Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán Konečný dúfam, že máte na mobile 

zapnutý krokomer. Dneska splníte limit len na našom zastupiteľstve. 

 

Bruno Konečný, splnomocnenec pre mesto a mestské časti: Ďakujem za otázku. Samozrejme, 

ako som už spomínal, každá zóna predtým, ako bude zaregulovaná, bude spracovaný 

projekt dopravného riešenia, dopravného značenia, v rámci ktorého sme viazaní 

legislatívou, čiže je potrebné umiestniť minimálne štyri percentá parkovacích miest 

vyhradiť pre účely osôb so zdravotným postihnutím. Samozrejme, budeme v tejto veci 

intenzívne komunikovať aj s mestskou časťou tak, aby sme ich vhodne lokalizovali, tak 

aby boli naozaj funkčné, aby neboli niekde v príliš veľkom počte, kde nie sú využité, aby 

boli účelne použité. Takže áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave pokračuje pán poslanec Machata. 

 

Marek Machata, poslanec: Ja veľmi v krátkosti. My už sme sa s Brunom Konečným rozprávali aj 

s pánom primátorom o tom, že nielen, že si to postrážime ako strešné organizácie za 

zdravotne postihnutých a za pacientov, ale dokonca budeme na tom spolupracovať 

a možno vydáme nejaké spoločné memorandum, ku ktorému potom samozrejme, ak to 

bude dobré, prizveme aj mestskú časť, respektíve mestské časti, čiže toto určite ošetríme 

a Bruno Konečný povedal, že mesto bude tomu maximálne otvorené, aby to bolo 

zrozumiteľné pre všetkých ľudí. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave pokračuje pán poslanec Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som tu možno na záver, dúfam teda, že už 

nebude nikto ďalší sa prihlasovať, aby sme to zbytočne nenaťahovali. By som veľmi rád 

zdôraznil ciele parkovacej politiky, ktoré tu nezazneli. Ono nie je len cieľ, aby ľudia 

vedeli zaparkovať, cieľ parkovacej politiky je to, aby nechodili autom. Čo je veľmi, veľmi 

dôležité. Neviem, či si to uvedomujete niektorí, ale autá produkujú veľmi výrazné emisie, 

ktoré spôsobujú to, že veľmi veľa ľudí má respiračné choroby. Toto všetko by sme chceli 

odbúrať a neviem, či ste zachytili informáciu pána Konečného, respektíve možno pán 

primátor to povedal, že gro dopravy po Bratislave. Čiže deväťdesiat percent dopravy po 

Bratislave nespôsobujú mimobratislavskí, ale práve Bratislavčania sami sebe. My si tu 
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sami sebe ničíme životné prostredie, vypúšťame emisie do vzduchu a potom sa ideme 

tváriť, že chceme zaparkovať a ešte k tomu zadarmo. Akože toto je cieľ, ktorý chceme 

vyriešiť v parkovacej politike. Dobre, to je všetko, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či sa chce ešte niekto 

z pánov poslancov, pani poslankýň prihlásiť do rozpravy k tomuto bodu? Ak nie, 

ukončujem rozpravu. Dovoľte mi krátko vystúpiť so záverečným slovom predkladateľa. 

Povedať v ňom vlastne to, čo som chcel povedať v úvodnom slove, ale práve kvôli tomu, 

že som vyprevádzal pána primátora, tak som sa nestihol doňho zapojiť a dovoľte mi aj 

trošku ten malý zmätok na začiatku ospravedlniť práve tým, že som vedel, že pán primátor 

má veľmi nabitý program a veľmi intenzívne sa ponáhľa. Napriek tomu to, že sa dnes 

zúčastnil a že do toho svojho programu vsunul, je dôkaz toho, že si váži Ružinov a že mu 

záleží na názore nás zastupiteľov ružinovskej štvrte v otázke parkovacej politiky. Ja 

osobne naozaj schvaľovanie parkovacej politiky považujem za historickú udalosť. Za 

niečo, čo už v podstate každé iné krajské a takmer každé iné okresné mesto na Slovensku 

má, len v Bratislave sa doteraz nenašiel dostatok politickej vôle a odvahy. Ružinov je 

mestská časť, ktorá je podľa všetkých prieskumov najviac postihnutá problémami 

s parkovaním. Najviac obyvateľov z celého mesta, nielen z Petržalky, ale z celého mesta 

dochádza do Ružinova za prácou, dochádza do biznis centier, do podnikov, ktoré majú 

práve u nás sídlo. Ružinov je síce druhý bratislavský obvod, ale z mnohých pohľadov je 

naozaj bratislavskou jednotkou. Máme tu najviac obchodných domov, máme tu najviac 

sídiel firiem, najviac toho, čo práve ľudí láka, aby k nám každé ráno chodili a máme tu 

zrejme aj najväčšie problémy s parkovaním. Staré Mesto ich dokonca také nemá, pretože 

určitú formu regulácie parkovania už prijalo pred mnohými, mnohými rokmi a parkovacia 

politika pre mňa, ako starostu Ružinova, v preklade znamená hlavne to, že zóny, ako ich 

poznáme zo Starého Mesta, budeme môcť konečne prijímať aj v Ružinove na miestach, 

kde sú potrebné. Dokonca to budú veľmi podobné zóny, pretože diskusia s vedením 

hlavného mesta o parkovacej politike je naozaj veľmi intenzívna, naozaj veľmi počúvajú 

naše pripomienky a mnohé z nich sa už dostali do upravených materiálov. Napríklad to, že 

budeme môcť tiež robiť aj miesta tak, ako sú v Starom Meste vyhradené pre rezidentov. 

Debata aj o výške poplatkov, ktorá sa neustále upravuje, debata o všetkých ďalších 

definíciách, ktoré sú. Možno by som rád dodal, sú to ale zatiaľ naozaj veľmi pracovné 

informácie v reakcii na to, čo teda zaznelo, ako vaše poznámky, pripomienky a otázky 

v rozprave. My už intenzívne komunikujeme so zástupcami hlavného mesta, s pánom 

Netrim práve o výstavbe parkovacích domov. Magistrát má práve na Ružinov vyčlenenú 

určitú finančnú čiastku na tento, alebo budúci rok. Veľmi predbežne, ale je to naozaj 

pracovné rokovanie a všetko sa bude ešte overovať, sme vytipovali na tento, alebo budúci 

rok štyri miesta, s ktorými by sme chceli niečo robiť. Sú to dve možné parkoviská, 

respektíve malé parkovacie domy na území Starého Ružinova. Jedno je vedľa Slovanetu 

pri Bille, druhé je možné zdvojnásobenie kapacity parkoviska oproti hotelu Nivy 

a zároveň som požiadal magistrát, aby v rámci tohoto urobil aj dve nízkonákladové 

opatrenia, ktoré nám ale môžu pomôcť. Jedno z nich je úprava plochy pred budovou 

Kovoprojektu v Ružovej doline, kde také divoké nelegálne parkovisko, je to pozemok vo 

vlastníctve hlavného mesta a naozaj nie je vôbec drahé upraviť ho, aby sa z neho mohlo 

stať plnohodnotné parkovisko. Vyzerá to ale, že by bolo príliš drahé stavať tam parkovací 

dom, pretože je tam mnoho sietí a šácht, ktoré sa takmer nedajú preložiť a zároveň skúsiť 

niečo vymyslieť s prechodom na parkovisko Bazova, ktoré vytvorilo magistrát na 500 

bytoch už pred pár mesiacmi a naozaj je veľmi slabo využívané, pretože ľudia musia 

veľkú vzdialenosť prechádzať pešo, aby obišli celý ten areál Technických služieb, čiže ak 

by sa tam dalo urobiť nejaký priechod z opačnej strany výrazne by to zvýšilo intenzitu 

využitia tejto parkovacej plochy pre približne stodesať áut. Toto sú veci, o ktorých 

rokujeme a ja zároveň dúfam, že niekedy začiatkom leta vám budem vedieť predstaviť aj 
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plány a návrhy, kde my ako Ružinov by sme sa tiež chceli pridať v budovaní parkovacích 

miest a garážových domov hlavne v našich vnútroblokoch, intenzívne s pánom 

prednostom na tom pracujeme a sme takisto vo fáze overovania možného a dúfam, že 

budeme vedieť predložiť niekoľko návrhov, z ktorých snáď jeden si dokážeme vybrať 

a zhodnúť sa na ňom z takých, ktoré už budeme mať overené, že je to tam možné. Zároveň 

opäť chcem poďakovať hlavnému mestu a magistrátu, pretože na môj popud máme veľmi 

intenzívnu debatu, ktorá sa už doťahuje do konca ohľadom  niekoľkých rôznych zámen 

pozemkov. Jedna z nich je, že doťahujeme zámenu pozemkov, ktorú sme iniciovali ešte 

v minulom zastupiteľstve s ministerstvom zdravotníctva, v rámci ktorého by sme sa mali 

dostať k pozemkom okolo jazera Rohlík a k pozemkom od budovy Rosum až po náš 

Zimný štadión vrátane časti parkoviska pred zimným štadiónom. Nemocnica v rámci tejto 

dohody chce vybudovať tri garážové domy pred ružinovskou nemocnicou. Jeden zozadu 

pre zamestnancov, dva vpredu pred verejnosť, ktoré by mali byť prístupné za symbolický, 

alebo žiaden poplatok, čo by mohlo veľmi pomôcť riešiť situáciu s parkovaním v tejto 

lokalite Trávniky a zároveň niečo, na čo som naozaj hrdý vyzerá to, že najneskôr budúci 

mesiac nám ministerstvo hospodárstva v rámci dohody takisto o zámene pozemkov 

zdelimituje dvadsaťosemtisíc metrov štvorcových pozemkov na sídlisku Trávniky 

a parkovisko na Drieňovej ulici pred reštauráciou U Deda, čo je niečo, k čomu sme sa 

snažili dostať tridsať rokov a podarilo sa mi to v spolupráci s pánom primátorom presadiť 

v priebehu posledného mesiaca. Už naozaj nechcem to zakríknuť, je to na zaklopanie si na 

drevo, opäť je to miesto, kde by sme mohli uvažovať o nízkopodlažnom garážovom dome 

a zdvojnásobiť túto kapacitu na sídlisku Štrkovec. Takisto som už požiadal predsedov 

poslaneckých klubov, aby delegovali každý jedného člena na rokovanie o odkúpení 

pozemku parkoviska pri jazere Štrkovec zo strany Sabinovskej ulice, čo je jedna z vecí, 

ktorú by som tiež bol rád, ak by sme spoločnými silami spoločne tento rok dotiahli. 

Zachránili Štrkovec pred veľkou výstavbou a udržali miesta na parkovanie na tomto 

území. My ako mestská časť máme v rozpočte, ktorý ste schválili vy ako poslanci aj 

vybudovanie niekoľkých desiatok parkovacích miest vo vnútroblokoch zo zatrávňovacích 

dlaždíc, čo dúfam poteší pani poslankyňu Šimončičovú, pretože by to mali byť teda 

parkovacie miesta, ktoré síce, nebude ich veľa, ale doslova vieme urobiť jedno, dve pri 

skoro každom ružinovskom paneláku, zlepšiť tak situáciu s parkovaním a zároveň sú 

ekologické a teda pomáhajú udržiavať vodu v krajine, čo je dôležitá vec. Ako viete, 

pracujeme aj na príprave prvej takej provizórnej zóny na sídlisku 500 bytov a do konca 

tohto roku, opäť vy ste to schválili v rozpočte, plánujeme urobiť veľmi podrobné dopravné 

prieskumy, prieskumy statickej dopravy v celom Ružinove. Chceme to urobiť veľmi 

rýchlo, chceme to urobiť práve kvôli tomu, aby sme boli pripravení na prípravu zón, ktoré 

budeme navrhovať my ako mestská časť. Tie prieskumy majú byť omnoho podrobnejšie 

než tie, ktoré sa robili v minulosti. Majú to byť prieskumy, ktoré nám presne povedia aká 

je štruktúra ľudí, ktorí na každé miesto dochádzajú, koľkí sú tam obyvatelia, koľkí tam 

chodia za prácou, koľkí tam chodia na krátkodobé státie vybavovať niečo na úrady, na 

škôlkach a podobne. Toto je vec, do ktorej sa pustíme cez leto a našim cieľom je do konca 

roka mať veľmi podrobne zmapovaný a zanalyzovaný kompletne celý Ružinov, aby sme 

na základe toho vedeli prijímať rozhodnutia o tom, kde zaviesť rezidentské zóny a kde nie. 

A posledné slová, prečo sa ja osobne nebojím napriek tomu, že aj pán primátor povedal, že 

parkovacia politika je nepopulárna, prečo sa ja osobne nebojím ísť do tohto napriek tým 

možným politickým nákladom. Rozprával som sa v posledných dňoch s niekoľkými 

obyvateľmi zo starého Ružinova, kde sme mali počas Majstrovstiev sveta v hokeji 

regulovanú zónu parkovania. Parkovanie len pre obyvateľov s trvalým pobytom a teda 

s tými, ktorí dostali mimoriadne parkovacie karty. Musím vám povedať a chcem 

poďakovať zamestnancom miestneho úradu hlavne tým, ktorí sedeli na prvom kontakte 

a vydávali tie karty, pretože tu prišlo asi štyritisíc ľudí, z ktorých každý jeden tvrdil, že je 

otázka života a smrti, aby tú mimoriadnu kartu do Starého Ružinova dostal, pretože inak 
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sa teda celý svet zrúti, ak ju zrovna on nedostane. Boli to zamestnanci, ktorí tam pracujú, 

boli to ľudia, ktorí aj chceli ísť na hokej, boli to zásobovania, boli to podnikatelia. Bolo to 

naozaj, že obrovské množstvo ľudí a trošku tak pejoratívne poviem, že mnohokrát som si 

aj aj vypočul, čo som, keď som povedal, že je v rozpore s našimi pravidlami vydať 

niekomu parkovaciu kartu. Vydali sme ich myslím viac ako tisíc a napriek tomu, všetci 

obyvatelia zo Starého Ružinova, s ktorými som sa stretol, hovorili, že ako dobre sa im 

parkovalo počas Majstrovstiev sveta v hokeji. Sám som sa tam bol večer previezť, 

samému sa mi podarilo prešmyknúť okolo našich mestských policajtov a musím povedať, 

že bez problémov som tam zaparkoval. Čo je vec, ktorú vo večerných hodinách v Starom 

Ružinove nemôžete počas roka povedať veľmi často. A je to dôkaz, že takáto regulovaná 

zóna naozaj fungovala a naozaj zvažujeme na úrade, že Starý Ružinov by teda mohol byť 

jedným z tých, kde by sme takúto zónu medzi prvými v budúcnosti zaviedli. Ďakujem 

vám teda veľmi pekne. Materiál je predložený v štruktúre a tak, ako je potrebné. Čiže zo 

zákona my sa vyjadrujeme v prvom rade k zmene štatútu a k tomu sa vyjadrujeme podľa 

štatútu hlavného mesta len slovom súhlasí, alebo nesúhlasí a doplnili sme teda doňho aj 

ten bod C, kde sú pripomienky miestneho zastupiteľstva Ružinov, z ktorých mnohé vieme, 

že už sú magistrátom odkonzultované a prijaté. Ja by som chcel povedať práve vzhľadom 

na to, že obidva pozmeňujúce návrhy, ktoré zazneli sú určitým spôsobom predrokované 

a magistrát ich zapracúva, že si ich ako predkladateľ osvojím autoremedúrou a preto nie je 

potrebné o nich hlasovať a chcel by som vás v mene Mestskej časti Ružinov požiadať 

o podporu štatútu hlavného mesta, ktorým sa stanovujú pravidlá parkovacej politiky. 

Ďakujem vám veľmi pekne a nastal čas pristúpiť k tomuto historickému hlasovaniu. 

Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže uznesenie. 

Miestne zastupiteľstvo po A súhlasí s návrhom dodatku štatútu, ktorým sa dopĺňa článok 

deväťdesiatjedna štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Za B, súhlasí 

s návrhom dodatku štatútu, ktorým sa dopĺňa článok šesťdesiatdeväť... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pozmeňovacie návrhy som si osvojil autoremedúrou, čiže sa o nich 

nemusí hlasovať. 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: ...dopĺňa článok šesťdesiatdeväť štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Za C, žiada primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o urýchlené vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov 

k pozemkov a k spevneným plochám mimo miestnych komunikácií za účelom parkovania 

a ich následné zverenie do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov v termíne do 

31.12.2020. Ďalej o dodatočné budovanie parkovacích kapacít na území Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov parkoviská a parkovacie domy v zónach, kde prieskumy preukážu 

nedostatok parkovacích miest k dátumu spustenia regulovaného parkovania v zónach. 

Ďalej žiada, aby parkovacia karta a rezident garáž umožňovala dvojhodinové parkovanie 

aj vo svojej rezidenčnej zóne. Za ďalší bod, o zavedenie prechodného dvojročného 

obdobia pre rušenie vyhradených parkovacích miest do maximálne dvoch rokov po 

zavedení zóny dočasného parkovania na základe individuálneho rozhodnutia každej 

mestskej časti. Za ďalší bod, žiada prehodnotenie poplatkov za motorové vozidlá, ktoré sú 

v súčasnosti navrhované vo výške štyridsaťdeväť eur, stopäťdesiat eur päťsto eur 

a navrhuje zvážiť ich zníženie. A žiada, aby určenie zóny, alebo jej zmena podliehali 

schváleniu mestskej časti. Pán starosta, prosím dajte hlasovať o takomto znení uznesenia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte o takto 



16 

 

navrhnutom uznesení. 

 

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

počtom hlasov dvadsaťtri  z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č.6 

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

  –  uzn. č. 56/IV/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, naozaj vám ďakujem veľmi pekne za rozvahu, 

odvahu, ale hlavne za veľmi dlhé diskusie, ktoré sme tu mali a ktoré naozaj viedli 

k výraznému vylepšeniu tohto materiálu už aj akceptovanému zo strany hlavného mesta 

Bratislavy. Je to historický míľnik, ktorý verím sa pozitívne prejaví na živote obyvateľov 

našej mestskej časti. 

 

Bod č. 3 

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy  
 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, dovoľte mi teraz prejsť k bodu 3 nášho programu. Ja 

by som možno ešte poprosil aj pána Konečného, splnomocnenca pána primátora pre 

mestské časti, aby zostal aj na tento bod, keďže je to opäť vyjadrenie a je to stanovisko 

miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR 

Bratislavy. Dovoľte mi úvodné slovo predkladateľa, magistrát nás požiadal o vyjadrenie 

k tomuto návrhu VZN podľa platného štatútu sa miestne zastupiteľstvo môže vyjadriť ku 

každému návrhu VZN v termíne do tridsiatich dní od doručenia jeho návrhu mestskej časti. 

A ja by som bol rád, aby sme zaviedli aj ako úzus budúcnosti, že ku každému návrhu VZN 

sa budeme vyjadrovať v prípade, že sa mestská časť nevyjadrí, berie sa za to, že súhlasí 

a predkladám vám teda tento návrh mestského všeobecne záväzného nariadenia s tým, že 

osobne ho opäť považujem za krok správnym smerom. A ako viete, debata o regulácii 

hazardu v minulom volebnom období bola veľmi intenzívna a týmto krokom sa hlavné 

mesto rozhodlo regulovať hazard do maximálnej možnej miery tak, ako je to prístupné bez 

toho, aby musela byť vyzbieraná petícia obyvateľov hlavného mesta. Týmto návrhom sa 

navrhuje zakázať prevádzkovanie všetkých hazardných hier po dobu maximálne povolenú 

zákonom dvanásť dní v roku počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja a navrhuje 

sa uviesť najprísnejšiu... uviesť do života najprísnejšiu možnú reguláciu rozmiestnenia 

herní a to tak, že žiadna herňa nemôže byť umiestnená napríklad v okruhu dvesto metrov 

od školy, ale ani nemôžu byť dve herne umiestnené v okruhu dvesto metrov pri sebe. 

Keďže za herňu sa podľa nového zákona považuje každá prevádzka, ktorá má aj hracie 

automaty, čiže ak je napríklad aj krčma, ktorá má hracie automaty, tak toto samotné 

a nielen, že môže mierne obmedziť výskyt herní, ale hlavne zabrániť vzniku nových herní 

v našom meste do budúcna a je to určite krok správnym smerom a za nás, ako za mestskú 

časť ho podporujeme. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie úvodného slova a otváram 

rozpravu k tomuto bodu programu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, tak končím rozpravu k 

tomuto bodu programu, ale poprosím návrhovú komisiu o uvedenie hlasovania. 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov po prerokovaní materiálu súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a odporúča inžinierovi Martinovi Chrenovi, starostovi oznámiť 
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stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov, primátorovi 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Dajte prosím hlasovať o takomto znení 

uznesenia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a nech sa páči dámy poslankyne, páni 

poslanci hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie sme prijali jednohlasne dvadsaťtri 

hlasov za z dvadsaťtri prítomných, čo je dobrá správa aj pre hlavné mesto. Ďakujem veľmi 

pekne pánovi Konečnému za jeho účasť na dnešnom zastupiteľstve, rovnako prosím 

odovzdajte naše pozdravy aj pánovi primátorovi spolu s dobrými správami. 

hlasovanie č.7 

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

  –  uzn. č. 57/IV/2019 

 

Bod č. 4 

Návrh na spolufinancovanie projektu rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného 

Hasičského zboru Bratislava - Ružinov. 
 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, ďalším bodom programu je Návrh na 

spolufinancovanie projektu rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného Hasičského 

zboru Bratislava - Ružinov. Vítam medzi nami aj zástupcov dobrovoľných hasičov. 

Dovoľte mi otvoriť tento bod programu slovami, že kým som sa nestal starostom, netušil 

som naozaj, nemal som predstavu, ako naozaj sú hasiči dôležití pre náš každodenný život 

a zároveň chcem povedať, že bohužiaľ ich vídavam a stretávam oveľa častejšie než by mi 

bolo milé pri rôznych udalostiach, ktoré nastanú. Sú to naozaj desiatky výjazdov, ktoré 

majú za sebou každý mesiac a pomáhajú nám zachraňovať životy, pomáhajú nielen našej 

mestskej časti, ale aj v iných mestských častiach a dôvodom predloženia tohto materiálu je, 

že na stole už niekoľko rokov leží projekt rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Prievoze. 

Umiestnená je vedľa budovy starej radnice a budúci rok naši dobrovoľní hasiči oslávia 

stoštyridsiate výročie a my by sme chceli pohnúť s týmto projektom, ktorý má aj stavebné 

povolenie naozaj pripravený na realizáciu a v rámci neho sme podali žiadosť o grant na 

ministerstvo vnútra, kde maximálna možná miera podpory, ktorú dostaneme je tridsaťtisíc 

eur a nutnou požiadavkou tohto grantu je predbežný súhlas na to, že ak ho dostaneme, 

Mestská časť Ružinov je pripravená konfinancovať ho do výšky päť percent, čiže 

maximálne možné kofinancovanie pri tomto projekte je tisíc päťsto eur zo strany mestskej 

časti. Môžeme dostať celkovo tridsaťtisíc a aby sme mohli tento projekt právoplatne 

považovať, ak budeme úspešní, aby sme mohli tie peniaze dostať, potrebujeme súhlas 

mestskej časti na to, súhlas Miestneho zastupiteľstva, že to kofinancovanie poskytneme 

a o tom je vlastne materiál, ktorý je predložený. Ďakujem vám veľmi pekne za vypočutie 

a otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán veliteľ dobrovoľných hasičov Nikolaj Gečevský. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel priblížiť situáciu, aká je. Čo 

sa týka tejto požiarnej zbrojnice. Je to historická budova. Bojujeme s týmto projektom 

naozaj veľmi dlho. V deväťdesiatom ôsmom roku sme to začali riešiť ako prioritu, tá 

budova je v katastrofálnom stave. Odstupom času sme sa dostali do situácie takej, že 

naozaj tých výjazdov máme vyše deäťdesoat ročne, za minulý rok to bolo vyše 

deväťdesiat. Veľmi pomáhame hasičskému záchrannému útvaru, čo budú ďalšie kroky, 

ktoré budeme riešiť do budúcna, ale v prvom rade čo sa týka tej zbrojnice. V 2009 roku sa 

nám podarilo cez pána starostu vtedajšieho za pána Drozda, ktorý naozaj k tomuto mal 

vzťah takisto, spraviť projekt, ktorý vlastne stojí na stole už desať rokov a nehýbalo sa 

s ním . S tým, že naozaj potrebujeme nutne tie financie na rekonštrukciu tej budovy, tie 
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priestory, ja by som bol rád, keby sa došli páni poslanci a pani poslankyne pozrieť niekedy, 

keď budú mať čas, budem rád, rád ich tam privítam. Toto je vlastne prvý krok k tomu, aby 

sme mohli naozaj zlepšiť a zefektívniť naše práce, ktoré sa snažíme vykonávať tak, ako 

majú byť s tým, že snažíme sa samozrejme participovať na všetkých úlohách mestskej 

časti. Mestská časť nás naozaj dobre podporuje, máme aj z rozpočtu nejaké položky, ale 

naozaj toto nás drží, aby sme do budúcna mohli fungovať tak ako máme a samozrejme 

rozšíriť naše portfólio hlavne pre Mestskú časť Bratislava - Ružinov. Keď nejaké otázky, 

určite budem rád  a budem rád odpovedať. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu Gečevskému a dámy a páni, chce sa 

niekto ďalší prihlásiť do rozpravy k tomuto bodu? Pani poslankyňa Šimončičová, nech sa 

páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne pán starosta, len taká všeobecná poznámka 

ku všetkým tým ďalším šiestim bodom, ktoré sme schválili, zaradiť do rokovania tohto 

zastupiteľstva. Máme ich síce na stole, alebo sme dostali mailom niektoré materiály, ale 

bolo by dobré, keby sa to dalo vyriešiť tak, že by sa zverejnili aj do programu 

zastupiteľstva, lebo budem to o rok hľadať, že kedy sme mali tú hasičskú zbrojnicu 

a nebudem to vedieť nájsť, nebudem si pamätať, že to bolo dnes. Čiže aj všetky tie 

materiály, ktoré máme na stole, či by nebolo možné technicky potom doplniť, že doplnené 

materiály na zastupiteľstve a tak by to tam, aby to bolo zachytené. Ďakujem vám veľmi 

pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, samozrejme budú. Pán prednostu si už píše poznámku a aj 

uznesenie budú zverejnené. V rozprave ďalej pokračuje pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja by som sa možno chcela 

spýtať Nikolaja na tú sumu, ktorú ten projekt má, vlastne, že na akú sumu tá rekonštrukcia 

vyjde? Lebo tých tridsaťtisíc mi príde málo a že teda, ak by ten projekt bol schválený, tak 

na čo bude tých tridsaťtisíc použitých? Lebo v tej dôvodovej správe to vlastne nie je, že 

možno taký apel na toho, kto predkladá ten materiál, aby tá dôvodová správa bola trošku 

rozvinutejšia, dlhšia, lebo sme z toho veľa nepochopili. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak by chcel pán Gečevský zareagovať, musí 

sa rýchlo prihlásiť faktickou poznámkou. Nech sa páči, reakciu. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Ďakujem za slovo. Tých tridsaťtisíc my sme vyčlenili... my máme 

výkaz výmer a budeme sa snažiť nejakým spôsobom postupne, čiže my sme sa viac-menej 

dohodli na tom, že by sme z tohto, z tých tridsaťtisíc zafinancovali kompletnú 

elektroinštaláciu už vlastne podľa projektu, ktorý máme schválený a máme aj stavebné 

konanie, aby zase tá časť tej rekonštrukcie bola nižšia. Mimo iného teda len v rýchlosti 

poviem, že my už sme z toho projektu svojpomocne spravili napríklad pripojenie 

kanalizácie, čo je dosť značná čiastka takisto peňazí. Tak snažíme sa to nejako, takýmto 

spôsobom polepiť. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave ďalej nasleduje pán poslanec 

Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Môžem povedať, že určite podporujeme niečo také, 

ako je rozvoj dobrovoľných hasičov v Ružinove a rekonštrukciu zbrojnice, ktorá je aj 

v ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky kostola a tvorí také centrum Prievozu, 

ale teda ide aj o tie služby, ktoré poskytujú, takže určite to má zmysel, ak vieme zohnať 
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peniaze aj zvonka, mimo nášho rozpočtu o to lepšie. Takže určite to podporíme, možno 

naozaj taká prosba v budúcnosti, keď bude takýto rýchly materiál, tak do tej dôvodovej 

správy možno trošku viac napísať, aby potom neboli zbytočné otázky. A ja si ešte dovolím 

jednu takú drobnú prosbu čiastočne súvisiacu s hasičmi. Aj cez víkend totižto sme mali 

hasičský zásah v areáli strednej školy, teda Gymnáziu Ivana Horvátha na Pošni a teda 

určite, keďže je to môj volebný obvod, tam chcem iniciovať riešenie problému topoľov, 

lebo tie sa zapaľujú, fagani to tam zapaľujú a potom sa chytí, či už areál školy, alebo 

záhradkárska osada. Verím, že takýchto zásahov bude čo najmenej, ale naozaj je dobré 

mať poruke tých hasičov a problém týchto požiarov, ktoré sú tam každoročne, určite 

budem ďalej riešiť aj cez komisie a určite aj s pomocou župných poslancov. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Šimončičová reaguje na 

topole asi. 

 

Ing. Katarína Šimončičová: Áno, áno presne. Ja som chcela tiež len poprosiť tu prítomných 

župných poslancov, aby pomohli škole Ivana Horvátha, lebo tá nemá na to peniaze, aby 

BSK požiadalo o výrub tých stromov a mohol to riešiť ako Miestny úrad Ružinov ten 

výrub a prípadne BSK aby niekde vyčlenilo potom peniaze na náhradnú výsadbu, lebo to 

bude nejaká vyššia suma. Takže poprosím, skúste zaintervenovať BSK, patrí to do vašej 

kompetencie Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa, ak s tým výrubom vy 

súhlasíte, tak skúsime zaintervenovať a možno aj dobrovoľní hasiči nám s ním pomôžu. 

Ďalší v rozprave, pán poslanec Gečevský. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Ja len na margo toho som chcel pripomenúť, že samozrejme s tými 

výrubmi určite budeme participovať aj s VPS-kou, technicky sme na to zdatní, takže 

myslím, že nie je s tým problém. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Super. Ďakujem vám veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do 

diskusie, dovoľte mi v záverečnom slove zareagovať len ešte na otázku, ktorú vzniesla 

pani poslankyňa Ďurajková. Podľa informácie, ktorú máme, vy ste sa pýtali na celkové 

náklady na rekonštrukciu zbrojnice. Z projektovej dokumentácie, ktorá je ale myslím spred 

piatich rokov vychádzali tie náklady na rekonštrukciu približne šesťstotisíc eur na úplný 

kompletný projekt schválený aj pamiatkarmi a z tejto sumy treba povedať, že medzičasom 

stavebné náklady išli hore. Čiže momentálne sme požiadali hasičov, aby prepočítali na 

aktuálne ceny tie výkony. Na druhej strane je fakt, že niektoré časti prác, ako tá 

kanalizačná prípojka, ktoré sú rádovo v desiatkach tisíc euro, oni už urobili svojpomocne. 

Čiže náš odhad aktuálne je, že tá suma tej rekonštrukcie bude zhruba na úrovni šesťstotisíc, 

aby sme sa dostali na úplne kompletný stav ako nová a pán veliteľ Gečevský mi sľúbil, že 

tam budú mať, ako sa na poriadnych požiarnikov patrí, aj takú poriadnu tyč, na ktorej sa 

potom z poschodia každý z nás poslancov môže ísť spustiť, aby si vyskúšal aké to je. 

Ďakujem vám veľmi pekne. Dámy a páni, poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla 

návrh uznesenia. 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov po prerokovaní materiálu schvaľuje po 

prvé predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu Rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice DHZM Bratislava - Ružinov, za druhé zabezpečenie realizácie projektu v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, po tretie zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a to 
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vo výške, ktorá predstavuje päť percent celkových oprávnených výdavkov projektu. Po 

štvrté, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

Pán starosta, prosím dajte hlasovať o takomto znení uznesenia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte o uznesení, ako 

bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie sme prijali jednohlasne počtom hlasov dvadsaťtri 

za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č.8 

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

  –  uzn. č. 58/IV/2019 

 

 

 

Bod č. 5 

Návrh Základná škola, Ostredkova 10, Bratislava. Prenájom nebytového priestoru.  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Návrh Základná škola, Ostredkova 10, 

Bratislava. Prenájom nebytového priestoru. Dámy a páni, tento návrh sme dokončili len 

dnes ráno. Chcem sa za také neskoré predloženie naozaj ospravedlniť, je to vec, ktorú sme 

sa len včera dozvedeli z Bratislavského samosprávneho kraja, že od nás naozaj potrebujú 

a budú vyžadovať. Dovoľte mi ho uviesť len veľmi stručne. My sme už ako zastupiteľstvo 

schváli zámer vytvorenia Spoločnej základnej a strednej školy športovej na Ostredkoch. 

V rámci tohto zámeru my musíme najprv oficiálne zaregistrovať základnú školu, ktorú 

potom odovzdáme župe. Župa bude všetko financovať nás to nebude nič stáť. Na to, aby 

sme tú základnú školu mohli zaregistrovať, musíme si prenajať v priestoroch župnej 

strednej školy Ostredkovej priestory na triedy. Župa nám tieto priestory prenajme za sumu 

jedno euro. Jedno euro, nič viac. Župné zastupiteľstvo to už schválilo ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, ale vzhľadom na to, že ide o nájomnú zmluvu napriek tomu, že tá suma 

je jedno euro za celú dobu nájmu, bez energií, bez všetkého proste jedno euro konečná. 

Musí to schváliť aj zastupiteľstvo ružinovské a prosím vás pekne teda o podporu tejto 

investície, ktorá je možno vo finančnom vyjadrení veľmi malá, ale je veľmi dôležitá pre 

Ružinov, pretože nám prinesie novú talentovú športovú školu. Ďakujem veľmi pekne, nech 

sa páči otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, ďakujem veľmi pekne, bol som 

pripravený, že ak by vás bolo treba presviedčať, že ponúknem, že to zaplatím z vlastného 

vrecka. Ďakujem, že nemusím a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

uznesenia. 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov po prerokovaní materiálu schvaľuje 

zmluvné podmienky zmluvy o nájme nebytového priestoru pre Základnú školu Ostredkova 

10, Bratislava, ktorá bude uzatvorená medzi Strednou športovou školou Ostredkova 10, 

Bratislava a Mestskou časťou Bratislava Ružinov, Mierova 21, Bratislava v termíne 19. 

mája 2019 a odporúča inžinierovi Martinovi Chrenovi, starostovi uzatvoriť a podpísať 

zmluvu o nájme nebytového priestoru pre Základnú školu, Ostredkova 10, Bratislava. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte o predloženom 

návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh sme prijali jednohlasne počtom hlasov dvadsaťtri za 

z dvadsaťtri prítomných. 



21 

 

hlasovanie č.9 

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

  –  uzn. č. 59/IV/2019 

 

 

Bod č. 6 

Návrh na schválenie zmeny stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných 

služieb a personálnych zmien v jej orgánoch 
 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďalším bodom programu je Návrh na schválenie zmeny stanov 

spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb a personálnych zmien v jej 

orgánoch. Tento aj ďalšie tri návrhy, ktoré sú bodmi programu boli pripravené na základe 

dohody na úrovni predsedov poslaneckých klubov. Chcem vás informovať, že 

predloženému návrhu na základe žiadosti pána predsedu poslaneckého klubu Hercega sú 

pripravené dva pozmeňujúce návrhy, ktoré máte rozdané a ja si ich ako predkladateľ 

osvojujem autoremedúrou, čiže nie je potrebné o nich hlasovať a zmena stanov 

v Ružinovskom podniku v podstate vieme tam nájsť dve základné zmeny, ktoré sa ťahajú 

celými stanovami. Prvou zmenou je výrazné posilnenie kompetencií, právomocí a funkcií 

dozornej rady spoločnosti. A druhou zmenou je posilnenie kontroly v spoločnosti formou 

posilnenia výkonu akcionárskych práv. Chcem povedať, že obidve tieto zmeny niektoré 

vypracovali poslanecké kluby a poslanci veľmi intenzívnu prácu odviedol pán 

poslaneckého klubu Herceg, ktorému chcem poďakovať za spoluprácu a v podstate všetky 

zmeny boli do veľkej miery takmer stopercentne inšpirované zmenami, ktoré v rámci 

systému transparentného akcionárskeho zriadenia implementovalo mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta v decembri tohto roku do stanov obchodných spoločností v správe 

Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. Čiže ideme správnym smerom, ideme smerom 

k väčšej transparentnosti. Zároveň sa teda menia na základe dohody poslaneckých klubov 

orgány v spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, ako aj orgány 

v ďalších spoločnostiach. Ak by bolo treba odpovedať na ďalšie otázky s kolegami sme 

k dispozícii a otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Ďurajková, ale musíte sa 

prihlásiť riadnym príspevkom, lebo neni na čo reagovať do faktickej. Nech sa páči. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Mňa len tak zaujalo to meno Július 

Chovanec, že vôbec netuším, kto to je. Keby nám mohol byť predstavený aspoň teda tým 

človekom, ktorý ho navrhol, tak v krátkosti. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže všetky nominácie sú na úrovni 

poslaneckých klubov a otázka, či bude reakcia, alebo nebude. Vidím, že sa hlási pán 

poslanec Méheš. Ak by ste mohli, ak je pán Herceg v pohode, prepnúť na pána poslanca 

Meheša, aby priamo zareagoval. Nech sa páči. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ďakujem za slovo pán starosta. Pána Chovanca navrhol klub Sme 

Ružinov z toho dôvodu, že sa dlhodobo venuje otvorenej problematike, ktorá je 

predmetom jeho podnikateľskej činnosti nášho mestského podniku VPS s tým, že bol 

navrhnutý za klub do dozornej rady v rámci toho, aby mal v kompetencii možnosť robiť 

posudzovanie jednotlivých cien výkonov, nákupov tovarov a služieb, to je všetko 

ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalej v rozprave nasleduje pán predseda 

poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Áno, ako predsedovia poslaneckých klubov sme sa 
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dohodli na rozdelení, na nejakom kľúči a tak ďalej, čo teda je aj v návrhu dodržané. Ja ešte 

v krátkosti dve veci, ktoré teda už pán starosta jednu z nich povedal a to je ten 

pozmeňovací návrh, keďže až do dnešného, terajšieho zasadnutia sa nepodarilo a pre iného 

nášho poslanca, ktorý mal byť z dozornej rady TV Ružinov získať súhlas jeho 

zamestnávateľa, keďže je v štátnozamestnaneckom pomere, tak sme ho museli nahradiť 

iným, ale teda našou snahou je, aby sa nekumulovali funkcie, aby jeden poslanec nebol vo 

veľa dozorných radách, alebo predstavenstve a dozornej rade, ale aby sme to mali 

rozdelené. Ďakujem za to, že sa podarilo posilniť tie funkcie dozorných rád, čiže mal by to 

byť ten výsledok tej spoločnosti takou tímovou prácou predstavenstiev, ale aj dozorných 

rád, ktoré teda budú kontrolovať a ich kompetencie sú posilnené. Čiže ďakujem za 

ústretovosť tých v tom návrhu zmien tých stanov a dovolím si ešte jednu pripomienku. 

Možno taký apel, neviem teda, že či padne na úrodnú pôdu, ale teda na pána poslanca... 

pána predsedu poslaneckého klubu Sme Ružinov, pána Matúša Méheša, keďže v návrhu je 

napokon v troch dozorných radách, či nezváži stiahnutie a nahradenie svojho mena niekým 

iným, pretože tri dozorné rady z toho jedno predsedníctvo je predsa len dosť aj na jedného 

poslanca, ktorý vieme, že je vyťažený a tak ďalej, takže navrhujem mu zvážiť, nechávam 

to na ňom, ale teda je to taký skôr osobný apel. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave nasleduje pán poslanec doktor 

Mačuha. 

 

Maroš Mačuha, poslanec: Ja len chcem upozorniť na takú chybu, ktorá sa nachádza v článku 

desať, v odstavci trinásť v A aj B bode, kde je uvedená suma päťdesiattisíc eur 

a v zátvorke je potom tridsaťtisíc eur. Teraz neviem, ktorá suma je tá správna. Asi tých 

päťdesiattisíc. Čiže keď sa to bude dávať už do finálnej podoby, aby sa to opravilo. To len 

poznámka, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak môžeme si opravme, má to byť v prípade 

VPS suma päťdesiattisíc eur. Autoremedúrou tú opravu prijímam a poprosím naše právne 

oddelenie, aby zapracovalo túto opravu. Ďakujem veľmi pekne. A opäť pani poslankyňa 

Ďurajková, príspevkom sa musíte prihlásiť. Nech sa páči. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja som na pána Mačuhu chcela reagovať, 

respektíve ho doplniť, že prečo vlastne v Cultuse tú významnú obchodnú záležitosť 

definujeme sumou tridsaťtisíc eur bez DPH a vo VPS sumou päťdesiattisíc eur, že možno 

taká otázka, prečo to nie je zjednotené tá suma? Ďakujem za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Odpoviem v záverečnom slove, alebo možno faktickou 

zareaguje možno pán poslanec Herceg, ktorý bol pri tých rokovaniach. Ďakujem, nech sa 

páči. 

 

Peter Herceg, poslanec: Tak je to vlastne reakcia na kolegyňu. Odpoveď je, že teda  bolo to 

predmetom rokovaní. Ostatné poslanecké kluby a pán starosta navrhoval vyššiu sumu 

a v rámci rokovaní my sme boli ochotní akceptovať, že VPS-ka hospodári s väčším 

majetkom, aj tie nákupy sú rádovo väčšie a možno teda aspoň taký bol argument, že jedna 

cena jednej kosačky je častokrát cez tridsaťtisíc eur, čiže kvôli nákupu jednej konkrétnej 

kosačky by sa musela zvolávať dozorná rada a pre jej stanovisko a súhlas s týmto 

nákupom, tak sme pragmaticky akceptovali návrh tej hranice päťdesiattisíc pre VPS-ku. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú ďalší prihlásení do rozpravy, 

považujem rozpravu za ukončenú. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu o prednesenie návrhu uznesenia aj s tými zapracovanými pozmeňujúcimi návrhmi, 
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ktoré teda nakoniec sú tri. Dva boli predložené písomne, jeden je návrh na opravu chyby 

v texte a sú osvojené autoremedúrou. 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: Hej, posnažím sa... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Myslím, že nie je potrebné úplne celé to čítať aj s tými všetkými 

zmenami, ak súhlasíte. 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: Takže skrátime to len? Takže Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov na základe paragrafu sedemnásť, odsek 

päť, písmena B všeobecne záväzného nariadenia Bratislava - Ružinov číslo 13 z roku 2012 

o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava - Ružinov a s majetkom 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverejneným do správy Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov týmto prerokovalo a schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Ružinovský 

podnik verejnoprospešných služieb a.s. a to formou prijatia nových stanov spoločnosti 

vrátane troch pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli prijaté pánom starostom v rámci 

autoremedúry a ďalej v súlade s paragrafom pätnásť, odsek dva písmena I zákona 

o hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave v znení neskorších predpisov spojený 

so zákonom  číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto na 

návrh starostu odvoláva doterajších členov predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb a to Alenu Lehotayovú, Alexandru Pagáčovú a Richarda 

Dantsitsa a vymenúva nových členov predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb a to Alexandru Pagáčovú, ako predsedu predstavenstva, 

Michala Sebíňa, Michala Vicáňa, Tomáša Egriho. Za C berie na vedomie zánik funkcie 

doterajšej členky dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných 

služieb a.s. Kataríny Šimončičovej a to ku dňu jedenásteho marca 2019. Odvoláva 

Slavomíra Drozda, ako doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb a vymenúva nových členov dozornej rady spoločnosti 

Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb a to Kamila Bodnára, ako predsedu 

dozornej rady, Maroša Mačuhu, Jozefa Matúšeka, Katarínu Šimončičovú a Júliusa 

Chovanca a žiada starostu inžiniera Martina Chrena, aby na základe uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov vykonal všetky potrebné úkony pre 

vykonanie zmeny stanov a personálnych zmien podľa príslušných ustanovení obchodného 

zákonníka. Prosím dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem ako vždy sme schválili jednohlasne počtom 

hladov dvadsaťtri z dvadsaťtri. 

hlasovanie č.10 

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

  –  uzn. č. 60/IV/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dovoľte mi ešte poďakovať veľmi pekne za prácu, ktorú odviedli 

doterajším členom orgánov, hlavne pani Lehotayovej ako dočasnej predsedníčke 

predstavenstva VPS dodám proti vlastnej vôli, ale za posledných pár mesiacov naozaj 

odviedla obrovský kus roboty a za to jej patrí vďaka, rovnako aj pánu Dantsitsovi z nášho 

úradu a zablahoželať a povedať držíme palce všetkým novozvoleným členom orgánov, 

zvlášť pani Pagáčovej tiež z nášho úradu, ktorá sa stala novou predsedníčkou 

predstavenstva, ako odborníčka vo VPS. Čaká ju tiež obrovský kus roboty na tomto poste. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Bod č. 6 

Návrh na schválenie zmeny stanov spoločnosti CULTUS a personálnych zmien v jej orgánoch 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Návrh na schválenie zmeny stanov 

spoločnosti CULTUS a personálnych zmien v jej orgánoch. Úvodné slovo by bolo úplne 

rovnaké ako v prípade Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb, takže otváram 

rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, tak uzatváram možnosť prihlásiť 

sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov po prerokovaní materiálu na základe 

paragrafu sedemnásť odsek päť písmena B všeobecne záväzného nariadenia číslo 13 z roku 

2012 o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverejneným do správy 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov týmto prerokovalo a schvaľuje zmenu stanov 

spoločnosti CULTUS Ružinov a.s. a to formou prijatia nových stanov spoločnosti, ktoré 

v celom rozsahu nahradia ich doterajšie znenie, ktorých návrh tvorí prílohu tohto uznesenia 

a v súlade s paragrafom pätnásť, odsek dva písmeno I zákona 377 z roku 1990 Zbierky 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov spojený so 

zákonom 369 z 1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto na 

návrh starostu odvoláva dvoch doterajších členov predstavenstva spoločnosti CULTUS 

Ružinov a to Martina Patoprstého a Michala Gašaja a vymenúva nových členov 

predstavenstva spoločnosti CULTUS Ružinov a to Františka Fabiána, ako predsedu 

predstavenstva, Petru Kurhajcovú a Moniku Ďurajkovú. Za C berie na vedomie na 

vedomie zánik funkcie doterajším členom dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov 

a to Martinovi Ferákovi, Pavlovi Juskovi, Anne Rainerovej, Daniele Šurinovej a to ku dňu 

jedenásteho marca 2019. Odvoláva Máriu Barancovú ako doterajšiu členku dozornej rady 

spoločnosti CULTUS Ružinov a vymenúva nových členov dozornej rady spoločnosti 

CULTUS Ružinov a to Marcelu Kulifajovú, ako predsedu dozornej rady, Borisa Čechvalu, 

Vladimíra Sirotku, Matúša Méheša a Petra Strapáka a žiada starostu inžiniera Martina 

Chrena, aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov vykonal všetky potrebné úkony pre vykonanie zmeny stanov a personálnych 

zmien podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Prosím dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyne, páni poslanci prosím 

hlasujte o návrhu uznesenia, ako bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri za z 

dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č.11 

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

  –  uzn. č. 61/IV/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dovoľte mi poďakovať za odvedenú prácu doterajším dvom členom 

predstavenstva, dvom vicestarostom ako aj všetkým ostatným členom orgánov, ktorí 

doteraz v CULTUSE pracovali a menovite medzi nami pán poslanec Ferák, ktorý bol 

členom dozornej rady, tak menovite patrí poďakovanie aj jemu a držím palce a prajem 

úspech všetkým novovymenovaným členom orgánov. 
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Bod č. 7 

Návrh na schválenie personálnych zmien v orgánoch spoločnosti TVR a RE spoločnosť s r.o. 

 

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

v orgánoch spoločnosti TVR a RE spoločnosť s ručením obmedzeným. A opäť na úvodné 

slovo, bolo rovnako aj v tomto prípade. Chcem len informovať, táto spoločnosť je 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ešte nemáme, alebo nemá stanovy, má len 

zakladateľskú listinu a urobíme aj v tejto listine zmeny, ako v predchádzajúcich dvoch 

podnikoch, ale nestíhalo sa to na toto mimoriadne zastupiteľstvo. Čiže prídeme s tými 

zmenami na jún. Zatiaľ navrhujeme, nech to máme všetko vyriešené podľa dohody 

s predsedami poslaneckých klubov zmenu v obsadení orgánov tejto spoločnosti. Otváram 

rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram možnosť prihlásiť 

sa do rozpravy a prosím návrhovú komisiu. 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov po prerokovaní materiálu v súlade s 

paragrafom pätnásť odsek dva písmena I zákona 377 z 1990 Zbierky o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov spojený so zákonom 369 

z 1990 Zbierky... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pani predsedníčka, ak vás môžem prerušiť, len zabudol som 

povedať, že autoremedúrou si osvojujem ten návrh pána Hercega, čiže namiesto pána 

Bolgáča, tam bude pán Kraszko v dozornej rade. Ďakujem. 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: ...o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov týmto na návrh starostu odvoláva jedného z doterajších konateľov spoločnosti 

TVR a RE Matúša Méheša a vymenúva Nikolaja Gečevského za nového konateľa 

spoločnosti TVR a RE. Za B odvoláva doterajších členov dozornej rady spoločnosti TVR 

a RE a to Slavomíra Drozda, Martinu Fondrkovú, Mariána Gajdoša, Attilu Horvátha 

a Tatianu Tomáškovú a vymenúva nových členov dozornej rady spoločnosti TVR a RE 

a to Matúša Méheša, Evu Bacigalovú, Mareka Machatu a Ivana Kraska. A za C žiada 

starostu inžiniera Martina Chrena, aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov vykonal všetky potrebné úkony pre vykonanie 

personálnych zmien podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte o predloženom 

znení uznesenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia sme prijali počtom hlasov dvadsaťjedna za 

z dvadsaťtri prítomných, dvaja prítomní nehlasovali, Chyba v hlasovaní? Chceme 

zopakovať hlasovanie? Máte na to právo. Takže nemusíme opakovať hlasovanie, bod bol 

prijatý, ale berieme, prosím uviesť do zápisu, že obidvaja poslanci, ktorých vykázalo ako 

prítomných, že nehlasovali, tak chceli hlasovať za. 

hlasovanie č.12 

za: 21 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

  –  uzn. č. 62/IV/2019 
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Bod č. 8 

Návrh na schválenie zástupcu mestskej časti Bratislava - Ružinov v dozornom orgáne 

spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Posledným bodom programu je Návrh na schválenie zástupcu 

mestskej časti Bratislava - Ružinov v dozornom orgáne spoločnosti Prvá ružinovská 

spoločnosť. Prosím pekne, valné zhromaždenie sa uskutoční o pár dní, toto je bod, ktorý 

z toho dôvodu potrebujeme schváliť. Úvodná správa by bola rovnaká ako 

v predchádzajúcich bodoch. Takže otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Pani 

viceprimátorka Štasselová, nech sa páči. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ja rozumiem, že potrebujeme to valné zhromaždenie, ale kedy 

potom odvoláme tých, teda alebo ostanú tam aj tí starí členovia správnej rady... dozornej 

rady? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Starým členom dozornej rady zanikol ich mandát, pretože boli na 

presne určené obdobie vymenovaní. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Dokedy? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Už to ubehlo. Už tam momentálne nemáme zástupcov. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa:To znamená, že valné zhromaždenie ale potom nebude môcť 

prebehnúť. Nie? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Valné zhromaždenie môže prebehnúť, my sme tam len 

desaťperentný akcionár, deväťdesiat percent akcií tejto spoločnosti vlastní iný akcionár 

spoločnosť ENGIE. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Okej, preverte to ešte prosím. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Naše právne oddelenie chce niečo? Nechce. Ďakujem 

veľmi pekne. Ak sa nikto iný nehlási do rozpravy... pani Poprendová, pani viceprimátorka, 

pani Poprendová s vami rada skonzultuje a vysvetlí. Ďakujem veľmi pekne. Tak poprosím, 

uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Michaela Biharyová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov po prerokovaní materiálu schvaľuje v 

obchodnej spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť akciová spoločnosť so sídlom Jarošova 

1, 831 03 Bratislava, Identifikčné číslo: 35768266 do funkcie členov dozornej rady 

nasledovných zástupov Mestskej časti Bratislava - Ružinov Matúša Méheša, Máriu 

Barancovú, Pavla Schwarza, Petra Hercega a Ivana Kraska a žiada starostu inžiniera 

Martina Chrena, aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov požiadal spoločnosť Prvá ružinovská akciová spoločnosť so sídlom 

Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Identifikačné číslo: 35768266, respektíve jej predstavenstvo 

o zvolanie valného zhromaždenia tejto spoločnosti, na ktorom predloží návrh na voľbu 

vymenovanie členov dozornej rady v zmysle bodu A tohto uznesenia. Prosím dajte 

hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte o návrhu 

uznesenia, ktoré bolo predložené. 
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Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri 

prítomných jednohlasne. 

hlasovanie č.13 

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

  –  uzn. č. 63/IV/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, toto bol posledný bod programu nášho mimoriadneho 

zastupiteľstva. Chcem vám veľmi pekne poďakovať ešte raz za politickú vôľu a odvahu, 

ktorú ste prejavili pri prijatí prvého bodu nášho programu parkovacej politiky, ako aj za 

konštruktívnu spoluprácu pri všetkých ostatných bodoch. Posledným bodom úplne už pod 

posledným bodom je finálna prezentácia na tomto hlasovaní. Prosím prezentujte sa, že ste 

prítomní. Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že až do konca nášho rokovania vydržalo 

všetkých dvadsaťtri prítomných poslancov. Ešte raz vám ďakujem veľmi pekne, vážim si 

spoluprácu a vidíme sa na riadnom zastupiteľstve na konci júna. Príjemný deň všetkým, 

dovidenia. 

 

 Záverečná prezentácia:  23 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

 

 

 

                              Ing. Martin Patoprstý, v. r.  ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Pavol Balžanka, v. r.                         Ing. Martin Chren, v. r.            
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Za referát organizačný a správy registratúry: 

Ing. Alena Buzášová, v. r. 


