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Miestny rada MČ Bratislava-Ružinov 

 

Z á p i s n i c a 
       

z  3. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa  

11. júna 2019 

 
 

Zasadnutie viedol :  Ing. Martin Chren - starosta 

                                  Ing. Michal Gašaj, PhD.  – zástupca starostu 

 

Overovatelia : Silvia Pilková, Mgr. Peter Herceg 

 

Ospravedlnený: Ing. Martin Patoprstý 

 

Neskôr prišli: Ing. Katarína Šimončičová 

 

Skôr odišli:            Ing. Martin Chren,  JUDr. Matúš Méheš 

 

 

Schválený program 

1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu 

uznesenie č. 22/2019 

2. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018 

uznesenie č. 23/2019 

3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 

uznesenie č. 24/2019 

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

25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012  Štatút účelových peňažných fondov 

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

uznesenie č. 25/2019 

5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 

01.01.2018 do 31.12.2018 

uznesenie č. 26/2019 

6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018 

uznesenie č. 27/2019 

7. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018 

uznesenie č. 28/2019 

8. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2018 

uznesenie č. 29/2019 

9. Informácia o príprave spracovania Správy o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 

2018 (z dôvodu odkladu podania daňového priznania) 

bez uznesenia 

10. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2018 

uznesenie č. 30/2019 

11. Výročná správa spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 

2018 

bez uznesenia 
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12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo 

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

Bratislava-Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

uznesenie č. 31/2019 

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

............. 2019, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách  

uznesenie č. 32/2019 

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

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

Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v 

zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018 

uznesenie č. 33/2019 
15. Návrh zásad poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Ružinov – rozšírenie 

uznesenie č. 34/2019 

16. Poskytnutie bytovej náhrady Júliusovi Sninčákovi a Eleonóre Sninčákovej zo Zimného 

štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave 

uznesenie č. 35/2019 

17. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom 

pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, Prievozská 19,21 

v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

uznesenie č. 36/2019 

18. Návrh na prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov – k. ú. Nivy, 

Ružinov, Trnávka 
uznesenie č. 37/2019 

19. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra „C“ 

parc.č. 2707/5 a parc.č. 2707/11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, ktoré sú   

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-

Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch podľa § 9a 

ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

uznesenie č. 38/2019 

20. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného 

majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2,  821 02 Bratislava  

uznesenie č. 39/2019 

21. Návrh  pozvánky  na  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava- 

-Ružinov, ktoré sa uskutoční  25.06.2019 

uznesenie č. 40/2019 

22. Rôzne 

 

 

1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu 

 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie 3. Zasadnutia MR, ospravedlnil Ing. Patoprstého    

               z rokovania MR a oznámil, že Ing. Šimončičová príde neskôr 

         úvodná prezentácia: 6 

- skonštatoval, že MR je uznášaniaschopná 
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Ing. Chren  -    za overovateľov záznamu navrhol: pani Pilkovú a Mgr. Hercega  

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 1 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 22/2019 

Ing. Chren  -     oboznámil prítomných s návrhom programu podľa pozvánky 

hlasovanie č. 2 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 22/2019 

 

 

2. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018 

Ing. Chren  -     otvoril rokovanie k bodu 2 a udelil slovo Ing. Lehotayovej 

Ing. Lehotayová -     uviedla materiál 

Ing. Chren  -     otvoril diskusiu 

Mgr. Herceg  -     zaujímal sa kde je vedené analytické delenie poplatkov za rozvoj  

                                          podľa katastrálnych území 

- odporučil prijať štatút poplatkov za rozvoj 

Ing. Chren  -     vysvetlil použitie poplatkov 

Ing. Lehotayová -     doplnila informáciu, že poplatky sú rozčlenené podľa katastrálnych 

          území 

- zhrnula výsledky hospodárenia za minulý rok 

Ing. Chren  -    uviedol, že MČ Ružinov je najmenej zadĺžená mestská časť  

Ing. Simončičová -    požiadala o vysvetlenie niektorých pojmov uvedených   

     v záverečnom účte  

Ing. Chren  -    vysvetlil jej tieto pojmy 

Mgr. Herceg  -    nemá priebežné informácie o čerpaní rozpočtu 

- navrhol spôsob interaktívneho rozpočtu 

Ing. Chren  -    reagoval na pripomienky 

- informoval poslancov, že na požiarnu zbrojnicu je právoplatné 

stavebné povolenie 

Ing. Lehotayová -    vyjadrila sa k čerpaniu kapitálových výdavkov 

Ing. Šimončičová -    požiadala aby informácia o stromoch bola predložená aj do KÚPŽP 

Ing. Chren  -    informoval, že v súčasnosti prebiehajú rokovania s primátorom  

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa, ktoré projekty z kapitálových výdavkov sa rozbehli 

- požiadal o systém ako informovať poslancov 

Ing. Chren  -    uviedol, že bežia všetky projekty okrem dvoch veľkých projektov  

     a ohľadne informovanosti poslancov odporučil obrátiť sa na    

     prednostu úradu 

- ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 3 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 23/2019 

 

   

3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 

Ing. Chren  -     otvoril rokovanie k bodu 3 a uviedol materiál 

- vyjadril sa k niektorým položkám rozpočtu 
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(mzdové prostriedky, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,  

                                          rekonštrukcia klientského centra na MÚ, rekonštrukcia zasadačiek  

                                          B1 a B2, rekonštrukcia terás pri MÚ, RŠK-fungovanie zimného  

                                          štadióna) 

- otvoril diskusiu 

p. Pilková  -    zaujímala sa o dotáciu na školské stravovanie 

Ing. Lehotayová -    uviedla, že ide o decentralizačnú dotáciu 

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa o rezervný fond  

Ing. Chren  -    informoval, že nerád by išiel na nulu v rezervnom fonde 

Mgr. Hercega   -    uviedol, že majú nejaké návrhy ako poslanecký klub 

Ing. Lehotayová -    vyjadrila s k návrhu Mgr. Hercega 

Ing.Chren, Mgr.Herceg, Ing.Lehotayová 

- diskusia k spôsobu financovania 

- podnety k rozpočtu: pasportizácia zelene, rolety na ZŠ Kulíškova, 

pasportizácia detských ihrísk, tribúna na štadióne Domino, toalety 

v areáli Štrkovec, bezbariérovosť ZŠ 

- viac zdôvodniť kapitálové výdavky: nákup áut, rekonštrukcia 

požiarnej zbrojnice, vestibulu MÚ a terás 

Ing. Chren  -    reagoval na pripomienky k nákupu áut, k zimnej údržbe, k nákupu  

                                         techniky pre RP VPS 

Ing. Gašaj  -    doplnil informáciu k nákupu áut, k požiadavkám škôl,                   

                                         k rekonštrukcii vestibulu MÚ a požiarnej zbrojnici 

p. Pilková  -    odporučila aj rekonštrukciu toaliet pre verejnosť (suterén) 

   -    zaujímala sa, či sa počíta s navýšením rozpočtu pre Cultus 

Ing. Chren  -    rekonštrukcia toaliet bude doplnená do projektu 

- s navýšením rozpočtu pre Cultus sa nepočíta 

Mgr. Matúšek  -    odporučil pokračovať v procesoch územných plánov zón      

                                         schválených v roku 2010 

- vyjadril sa k rozširovaniu a rekonštrukcii DJ na Palkovičovej ul. 

Ing. Chren  -    reagoval na pripomienky 

JUDr. Méheš  -    odporučil v rámci rekonštrukcie terasy vybudovať bezbariérový  

                                         prístup s nadväznosťou na parkovanie 

PaedDr. Barancová  -    navrhuje pri zmene rozpočtu, resp. pri tvorbe rozpočtu v rámci  

                                         poslaneckých klubov podať návrhy 

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa či kosačky, odhŕňače snehu, ktoré požívaj RP VPS sú   

                                         v majetku MĆ 

Ing. Chren  -    sú v majetku MČ v zmysle dodatku k zmluve o komplexnom nájme 

Mgr. Herceg  -    požiadal aby organizačná štruktúra a navýšenie miezd pre   

                                         zamestnancov boli predložené poslancom 

Ing. Chren  -    na miestnom zastupiteľstve bude prednostom prezentovaný  

                                         personálny audit a je možnosť predložiť organizačnú štruktúru aj na  

                                         úrovni klubov 

Ing. Šimončičová -    zaujímala sa o organizačnú štruktúru stavebného úradu 

Mgr. Herceg  -    odporučil zvážiť pri rekonštrukcii striech na školách a na úrade –  

                                         zelené strechy, zadržiavanie vody 

Ing. Chren  -    odporučil riešiť tieto rekonštrukcie cez uznesenie MZ 

Mgr. Matúšek  -    požiadal starostu aby inicializoval pričlenenie stavebného úradu  

                                         k štátnej správe 

Ing. Chren  -    vysvetlil problematiku so stavebným úradom 

Mgr. Matúšek  -    zdôvodnil svoju požiadavku 
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Ing. Chren  -    vyjadril sa k úprave detských jaslí na Palkovičovej a k využitiu  

                                         betónovej plochy 

   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 4 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 24/2019 

  

 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo 

dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012  Štatút účelových peňažných 

fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov  

Ing. Chren  -     otvoril rokovanie k bodu 4 a uviedol materiál 

- otvoril diskusiu 

Ing. Šimončičová -    vysvetlila požiadavku na vytvorenie fondov a požiadala, aby VZN   

                                         boli predložené aspoň do gestorských komisií pred  vyvesením VZN 

Ing. Chren  -    vyjadril sa k procesu prijímania VZN 

Ing. Šimončičová -    požiadala o vytvorenie pravidiel pre prijímanie VZN 

PaedDr. Barancová, Ing. Šimončičová, Ing. Chren, Ing. Lehotayová, Mgr. Herceg 

- diskusia 

Mgr. Herceg  -    konštatoval, že prijímanie VZN je jednou z najdôležitejších funkcií  

                                         MZ a priklonil sa k názoru Ing. Šimončičovej, aby VZN bolo najprv     

                                         prerokované v gestorskej komisii 

Ing. Chren  -    vyjadril sa k danej problematike 

   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 5 

za: 5, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 25/2019 

 

 

5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 

01.01.2018 do 31.12.2018 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 5 a udelil slovo Ing. Lenárovi 

Ing. Lenár  -    uviedol materiál 

JUDr. Méheš  -    v položke ostatné služby nie je zrejmé o aké služby ide 

Ing. Lenár  -    dopracuje pripomienky do materiálu na rokovanie MZ 

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa v akom stave je vyšetrovanie sprenevery finančných  

                                         prostriedkov spred niekoľkých rokov 

Ing. Lenár  -    súdny znalec ukončil šetrenie a teraz má prípad vyšetrovateľ 

JUDr. Méheš  -    doplnil informáciu o stave vyšetrovania 

Ing. Šimončičová -    zaujímala sa kedy budú skolaudované hotel a reštaurácia 

Ing. Lenár  -    uviedol, že prebiehajú rokovania ohľadne kolaudácie 

Ing. Gašaj  -    doplnil informáciu o vysporiadaní pozemku 

Ing. Chren  -    intenzívne rieši vysporiadanie s magistrátom 

- informoval o možnosti výstavby plavárne vedľa zimného štadióna 

s tým, že  sa pokúsi získať finančné prostriedky zo štátu 
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Ing. Šimončičová -    informovala, že aj v ZŠ Kulíškova je kúsok pozemku vo vlastníctve   

                                         nemocnice 

Ing. Chren  -    vyjadril sa k tejto problematike 

Ing. Gašaj  -    doplnil informáciu 

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa o opravu v sume 66 000,- € a o rekonštrukciu 

- či bude spracovaný rozvojový plán RŠK – materiál pre poslancov 

Ing. Chren  -    odporučil komisii školstva, kultúry a športu, aby diskutovala s RŠK 

PaedDr. Barancová -    navrhla komisii školstva, kultúry a športu, aby v lete navštívili naše  

                                         Organizácie 

- požiadala o výstupy z prerokovávania rozborov, nakoľko nie vždy 

sa môžu z pracovných dôvodov zúčastniť prerokovávania 

Ing. Chren  -    ukončil diskusiu    

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 6 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 26/2019 

 

 

6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 6 a udelil slovo p. Kostkovej 

p. Kostková  -    uviedla materiál 

Ing. Chren  -    otvoril diskusiu 

- ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 7 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uznesenie č. 27/2019 

 

 

7. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 7 a udelil slovo PhDr. Samolejovej 

PhDr. Samolejová -    uviedla materiál 

Ing. Chren  -    otvoril diskusiu 

p. Pilková  -    zaujímala sa či potrebujú navýšiť finančné prostriedky na zútulnenie  

                                         priestoru (terasa, kvetináče) 

PhDr. Samolejová -    vedia to zabezpečiť z vlastných prostriedkov 

Ing. Chren  -    zaujímal sa o vekový priemer obyvateľov DD, počet úmrtí za rok          

                                         a o počet imobilných obyvateľov DD  

PhDr. Samolejová -    zodpovedala  

JUDr. Méheš  -    požiadal o vysvetlenie pohľadávky voči obyvateľom DD 

PhDr. Samolejová -    vysvetlila tieto pohľadávky 

Ing. Chren   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 8 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 28/2019 
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8. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2018 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 8 a udelil slovo PhDr. Horákovej 

PhDr. Horáková -    uviedla materiál 

Ing. Chren  -    otvoril diskusiu 

p. Pilková  -    zaujímala sa o pokles počtu čitateľov 

PhDr. Horáková -    vysvetlila zníženie počtu čitateľov – konkurencia vydavateľstvá,  

                                        elektronické média 

Ing. Šimončičová -    vyjadrila sa k priestorom knižnice 

Mgr. Herceg -    dal do pozornosti využitie kontajnerov, napr. v parku A. Hlinku,  

                                         v prípade záujmu môže kontaktovať príslušnú komisiu 

- navrhol spoločné akcie s Cultusom 

PhDr. Horáková -    uviedla, že spolupracujú s Cultusom, a spolupráca je veľmi dobrá 

JUDr. Méheš  -   zaujímal sa o položku zmluvné pokuty 

PhDr. Horáková -   vysvetlila 

Ing. Chren   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 9 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 29/2019 

    

9. Informácia o príprave spracovania Správy o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. 

za rok 2018 (z dôvodu odkladu podania daňového priznania) 

Ing. Chren  -   informoval, že materiál bude predložený v septembri 2019, z dôvodu  

                                        odkladu podania daňového priznania  

JUDr. Méheš  -   doplnil, že aktuálne prebieha audit, ktorý by mal byť ukončený  

                                        20.6.2019 

materiál bez uznesenia 

 

 

10. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2018 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 10 a udelil slovo p. Kozákovej 

p. Kozáková  -    uviedla materiál 

Ing. Chren  -    otvoril diskusiu 

Mgr. Matúšek  -    zaujímal sa o mzdové náklady pre členov dozornej rady 

p. Kozáková  -    zodpovedala otázku 

Mgr. Matúšek  -    poďakoval pani riaditeľke za dobré hospodárenie 

JUDr. Méheš  -    k tabuľke 5 - akým spôsobom je zabezpečený výnos z podujatí 

p. Kozáková  -    podujatia sú vždy schválené predstavenstvom 

JUDr. Méheš  -    k tabuľke 3 – či je možné zvýšiť rozsah výnosu 

p. Kozáková  -    vysvetlila  

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa o položku právnych služieb 

p. Kozáková  -    uviedla, že majú internú právničku 

   -    exekúcie zabezpečovala právnická spoločnosť 

Ing. Chren   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 10 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 30/2019 
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11. Výročná správa spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 

2018 

Ing. Chren  -   informoval, že materiál bude predložený v septembri 2019, z dôvodu  

                                       odkladu daňového priznania  

materiál bez uznesenia 

 

 

12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 

zo dňa ........... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku 

na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 12 a uviedol materiál 

   -    otvoril diskusiu 

Mgr. Herceg  -    predložil požiadavku na rozšírenie VZN v oblasti nakladania s  

                                         odpadom 

Ing. Chren  -     poprosil o preposlanie návrhu, z dôvodu posúdenia nového návrhu 

Mgr. Matúšek  -     zaujímal sa o formu spolupráce so správcovskou spoločnosťou SBD  

                                          ktorá robí správu v bytových domoch 

Ing. Chren  -     uviedol, v súčasnosti sa musí starať o chodníky vlastník, resp.   

                                          správca komunikácie 

   -     ukončil diskusiu 

-  predniesol návrh uznesenia 

-  bez pripomienok 

hlasovanie č. 11 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 31/2019 

 

 

13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo 

dňa ............. 2019, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách  
Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 13 a uviedol materiál 

Mgr. Kováčová -    doplnila informácie starostu 

Ing. Chren  -    otvoril diskusiu 

Ing. Furin  -    zaujímal sa o situáciu, ak je žiak v škole a nevyberie si obed 

Ing. Chren  -    v jedálňach je čipový systém a vedia určiť kto si nevybral obed a na  

                                         ďalší mesiac sa narátajú rodičom poplatky za neodobratý obed 

Mgr. Kováčová -    informovala o stretnutí s riaditeľmi škôl a jedální ako informovať  

                                         rodičov o podmienkach  

JUDr. Méheš  -    zaujímal sa o možnosti, ak deťom nebude chutiť obed 

p. Pilková  -    chce nadviazať na JUDr. Méheša, a predstavila pracovný projekt na       

                                         jedlá zo slovenských výrobkov, kvalitatívne dobré suroviny, žiaci by   

                                         dávali spätnú informáciu odporučila skúšobný čas na 1 rok 

Ing. Chren  -    požiadal o finančné vyjadrenie tohto projektu  

PaedDr. Barancová -    dala do pozornosti možnosť výberu jedál v jedálňach 

Mgr. Herceg  -    podporil projekt p. Pilkovej 

Mgr. Kováčová -    požiadala členov grantovej komisii o súčinnosť pri vyhlasovaní   

                                         grantov na likvidáciu odpadu z jedální  

Ing. Chren   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 
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- bez pripomienok 

hlasovanie č. 12 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 32/2019 

-  

Ing. Chren a JUDr. Méheš sa ospravedlnili z rokovania miestnej rady a starosta požiadal Ing. 

Gašaja o vedenie zasadnutia 

 

 

14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo 

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

Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej 

služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018 
Ing. Gašaj  -    otvoril rokovanie k bodu 14 a uviedol materiál 

Mgr. Valková  -    doplnila informácie o VZN 

Ing. Gašaj  -    otvoril diskusiu k bodu 14 

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa či už majú spätnú väzbu na zmeny v DJ 

Mgr. Valková  -    rodičia privítali zmeny pozitívne ako aj virtuálny jedálny lístok 

Ing. Olexík  -    upozornil na návrh uznesenia do MZ, kde majú vypustiť body B a C 

Ing. Gašaj  -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 13 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uznesenie č. 33/2019 

 

15. Návrh zásad poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov mestskej 

časti Bratislava-Ružinov – rozšírenie 

Ing. Gašaj  -    otvoril rokovanie k bodu 15 a uviedol materiál 

Mgr. Valková  -    doplnila informácie k zásadám 

Ing. Gašaj   -    otvoril diskusiu 

   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 14 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uznesenie č. 34/2019 

 

 

16. Poskytnutie bytovej náhrady Júliusovi Sninčákovi a Eleonóre Sninčákovej zo Zimného 

štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave 

Ing. Gašaj  -    otvoril rokovanie k bodu 16 a uviedol materiál 

   -    otvoril diskusiu 

   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 15 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uznesenie č. 35/2019 
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17. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom 

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

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

Ing. Gašaj  -    otvoril rokovanie k bodu 17 a uviedol materiál 

Mgr. Valková  -    doplnila informácie k prevodom 

Ing. Gašaj   -    otvoril diskusiu 

   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 16 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uznesenie č. 36/2019 

 

 

18. Návrh na prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov – k. ú. Nivy, 

Ružinov, Trnávka 

Ing. Gašaj  -    otvoril rokovanie k bodu 18 a udelil slovo JUDr. Kučerovej 

JUDr. Kučerová -    uviedla materiál 

Ing. Gašaj  -    otvoril diskusiu 

Mgr. Herceg  -    uviedol, že v komisiách sa budú tomuto materiálu venovať  

                                         podrobnejšie 

   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 17 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uznesenie č. 37/2019 

 

 

19. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra 

„C“ parc.č. 2707/5 a parc.č. 2707/11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, 

ktoré sú   vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných 

pozemkoch podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

Ing. Gašaj  -    otvoril rokovanie k bodu 19 a uviedol materiál 

   -    otvoril diskusiu 

   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 18 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uznesenie č. 38/2019 

 

 

20. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2,  821 02 Bratislava  

Ing. Gašaj  -    otvoril rokovanie k bodu 20 a udelil slovo p. Malovcovej 

p. Malovcová  -    uviedla materiál 
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Ing. Gašaj   -    podporil materiál a odporučil jeho prerokovanie v KŠKaŠ, KFPČ,  

                                         KSSl 

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa, kto sú klientami tohto zariadenia 

p. Malovcová  -    uviedla že ide o ružinovčanov  

PaedDr. Barancová -    upozornila, že ide o dva právne subjekty a z toho dôvodu treba dať  

                                         zmluvu do súladu 

- prikláňa sa k možnosti rozšírenia štátnej školy  

p. Malovcová  -    uviedla, že s týmto súkromným zariadením majú dobrú spoluprácu  

Ing. Gašaj  -    uviedol, že zvažujú rôzne alternatívy pre zriadenie štátnej špeciálnej  

                                         triedy 

   -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 19 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uznesenie č. 39/2019 

 

 

21. Návrh  pozvánky  na  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava- 

-Ružinov, ktoré sa uskutoční  25.06.2019 

Ing. Gašaj  -    otvoril rokovanie k bodu 21  

- otvoril diskusiu 

Mgr. Herceg  -    žiadal doplniť bod programu návrh na voľbu členov komisie z radov  

                                         občanov-neposlancov 

Ing. Šimončičová -    uviedla, že KLPaK si z prihlásených uchádzačov nevybrala 

- odporučila predkladať materiál jednotlivo podľa komisií 

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa o materiál miestneho kontrolóra  

Ing. Furin  -    krátko informoval o materiáloch, ktoré budú predložené na MZ 

Ing. Gašaj  -    ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 20 

za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uznesenie č. 40/2019 

 

 

 

22. Rôzne 

Ing. Gašaj  -    otvoril rokovanie k bodu 22  

- otvoril diskusiu 

PaedDr. Barancová a p. Pilková 

- upozornili na nedostatky v radách škôl 

Mgr. Matúšek  -    predniesol 3 podnety 

- občan Ružinova zaslal email s požiadavkou na rekonštrukciu ciest 

bloku Súmračná a Polárna, uvedený podnet bude predložený aj na 

komisiu dopravy 

- týka sa odpovedi MČ, ktorú vypracoval právny odbor  vo veci 

neodkladných opatrení týkajúce sa verejného priestranstva 

(parkoviska) na Palkovičovej a Záhradníckej ul. - zasypané vpuste, 

upozornil na stanovisko advokátskej kancelárie k tomuto sporu 
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- upozornil na problém zverenia, resp. prenájmu pozemku na detskom 

ihrisku na Palkovičovej ul., pred 1 a pol rokom bola schválená 

finančná dotácia 2500,- € a do dnešného dňa sa z toho nič 

nerealizuje 

Mgr. Herceg    -    podporil Mgr. Matúšeka   

- odporučil predniesť tieto návrhy na miestnom zastupiteľstve spolu 

s návrhom uznesenia 

PaedDr. Barancová -    poprosila MČ, ako 100 %-ného vlastníka, o pomoc pri preberaní  

                                         a odovzdávaní agendy a majetku v TVR RE 

Ing. Gašaj  -    prisľúbil, že túto požiadavku prediskutuje so starostom 

- ukončil diskusiu 

- ukončil bod Rôzne 

 

 

Záver 

Ing. Gašaj -      poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 3. zasadnutia   

  Miestnej rady MČ Bratislava-Ružinov      

 

 

 

 

Overovatelia:  

 Silvia Pilková, v. r.    ................................................. 

 

 

 Mgr. Peter Herceg, v. r.   ................................................. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Martin Chren, v. r. 

                starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za referát organizačný a správy registratúry: 

Silvia Valčeková, v. r.  
 


