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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z rokovania V. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2019 

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Martin Chren – starosta 

 

Overovatelia :  Mgr. Boris Čechvala, JUDr. Matúš  Méheš  

 

Návrhová komisia:               Ing. Monika Ďurajková, Ing. Vladimír Sirotka, PhD.,  

  Mgr. Michal Vicáň,  

   

Ospravedlnení:  Mgr. Ivan Kraszkó, PhD., Silvia Pilková 

 

Skôr odišli:   Ing. arch. Lucia Štasselová,  

 

 

 

Schválený program 

 

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

      – uznesenie č. 64/V/2019  

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

      -Ružinov na 2. polrok 2019 

 – uznesenie č. 65/V/2019  
3. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov 

dodržiavania hospodárnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v školských jedálňach 

na  základných školách   

      – uznesenie č. 66/V/2019 
4. Správa z kontroly prideľovania bytov mestskej časti a preverenie aktuálnosti podmienok 

a kritérií, na základe ktorých mestská časť prideľuje svoje byty. 

 – uznesenie č. 67/V/2019 
5. Záverečný účet a správa o hospodárení mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018 

 – uznesenie č. 68/V/2019 
6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.01.2018 

do 31.12.2018 

 – uznesenie č. 69/V/2019 
7. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018 

 – uznesenie č. 70/V/2019 
8. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018 

 – uznesenie č. 71/V/2019 
9. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2018 

 – uznesenie č. 72/V/2019 
10. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2018 

 – uznesenie č. 73/V/2019 



2 

 

11. 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. 74/V/2019 
12. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 

 – uznesenie č. 75/V/2019 

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

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

 – uznesenie č. 76/V/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. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

 – uznesenie č. 77/V/2019 
15. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019        zo 

dňa ........... 2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 – uznesenie č. 78/V/2019 
16. 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. 79/V/2019 
17. Návrh zásad poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Ružinov – rozšírenie 

 – uznesenie č. 80/V/2019 
18. Poskytnutie bytovej náhrady Júliusovi Sninčákovi a Eleonóre Sninčákovej zo Zimného štadióna 

Vladimíra Dzurillu v Bratislave 

 – uznesenie č. 81/V/2019 
19. 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. 82/V/2019 
20. 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. 83/V/2019 

21. 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. 84/V/2019 
22. Návrh  na prevod pozemku pod garážou registra KN – C, parc.č.  15675/92, k. ú. Ružinov, 

nachádzajúceho sa na Sputnikovej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, 

zverený do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže,  situovanej na 

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

v znení neskorších predpisov   

 – uznesenie č. 85/V/2019 
23. Návrh na voľbu člena z radov občanov-neposlancov do Komisie školstva, kultúry a športu 
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 – uznesenie č. 86/V/2019 

24. Návrh na voľbu člena z radov občanov-neposlancov do Komisie informatizácie 

 – uznesenie č. 87/V/2019 
25. Návrh na voľbu členov z radov občanov-neposlancov do Komisie finančnej a podnikateľských 

činností 

 – uznesenie č. 88/V/2019 

25. a) Návrh na voľbu členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 

      Ružinov z radov občanov-neposlancov do Komisie dopravy 

          - uznesenie č. 89/V/2019 

25. b) Návrh na voľbu členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 

   - Ružinov z radov občanov-neposlancov do Komisie územného plánovania a životného    

        prostredia 

           - uznesenie č. 90/V/2019 

26.  Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

 – uznesenie č. 91/V/2019 

27. Interpelácie 

28. Rôzne 

 

 

PREPIS 

 

z V. zasadnutia MZ MČ Bratislava–Ružinov, konaného dňa 25. 06. 2019 v zasadacej 

miestnosti Miestneho zastupiteľstva 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre, asi sa do toho pustíme, nie? Vážené dámy, vážení páni, 

zaujmite prosím svoje miesta. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení 

zamestnanci miestneho úradu a našich organizácií a škôl, ctení hostia. Vítam vás na 

ďalšom rokovaní, naozaj pracovnom, Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov. Na úvod mi dovoľte informovať vás o troch takých milých detailoch. Prvý z nich 

je, že sme sa rozhodli zaviesť takú tradíciu a pred vstupom do tejto rokovacej miestnosti 

nájdete prezentáciu neziskovej organizácie Prima, ktorá je domovom sociálnych služieb 

a chránenou dielňou a pokiaľ budete mať záujem, tak si tam môžete kúpiť nejaké ich 

vlastnoručne vyrobené výrobky a podporiť tak ich činnosť a fungovanie. Ja som tak už 

urobil. Dúfam, že sa nájdu dobré duše aj medzi vami. Dnešné rokovanie bude naozaj 

pracovné. Máme na programe tridsaťštyri riadne zaradených bodov. Preto sme sa rozhodli 

trošku zvýšiť úroveň občerstvenia, ktorú pre vás máme, keďže je možné, že tu budeme 

sedieť dlho, až do noci, do večera a nájdete pred sebou v tých škatuľkách zabalené bio, 

eko, raw avokádové chlebíčky, aby sme jedli aj zdravo. A tretia informácia ako takú 

drobnú pozornosť si každý pred sebou na stole nájdete aj perá s logom našej mestskej 

časti, s ktorými dúfam, že sa vám bude dobre písať a že vám budú slúžiť k práci 

v prospech rozvoja Mestskej časti Ružinov. Osobne mi dovoľte na dnešnom rokovaní 

privítať pána majora inžiniera Vladimíra Raša, zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia 

Policajného zboru Bratislava - Ružinov-Východ. Príjemný dobrý deň. Ospravedlnení 

z neúčasti na rokovaní dnes sú pán poslanec Ivan Kraszkó a pani poslankyňa Silvia 

Pilková. A o skorší odchod z rokovania požiadala pani viceprimátorka Štasselová, ktorá 

musí opustiť naše rokovanie o osemnástej hodine a rovnako aj pán miestny kontrolór 

Furin, ktorý musí dnešné rokovanie opustiť skôr a preto sme jeho body zaradili na začiatok 

dnešného rokovania zastupiteľstva. Dámy a páni, poprosím vás o úvodnú prezentáciu, aby 
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ste ňou prejavili svoju účasť na dnešnom rokovaní. Prezentovať sa môžete stlačením 

tlačidla teraz.  

Prezentácia: 21 

Ďakujem, konštatujem, že na dnešnom rokovaní je prezentovaných dvadsaťjeden 

poslankýň a poslancov a rokovanie nášho zastupiteľstva je teda uznášaniaschopné 

a môžeme v ňom pokračovať. 

 

Za overovateľov zápisnice na základe dohody predsedov poslaneckých klubov navrhujem zvoliť 

pána poslanca Borisa Čechvalu a pána doktora Matúša Méheša. Má niekto iný návrh na 

voľbu overovateľov zápisnice? Ak nie, tak prosím hlasujte teraz o návrhu, ako bol 

predložený. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že počtom hlasov za dvadsaťdva, proti nula, 

zdržalo sa nula, sme zvolili pána Čechvalu a pána predsedu poslaneckého klubu Méheša za 

overovateľov zápisnice z dnešného rokovania. 

hlasovanie č. 1 

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

  –  uznesenie č. 64/V/2019  

 

Do návrhovej komisie Do návrhovej komisie na základe dohody predsedov poslaneckých klubov 

navrhujem zvoliť pani poslankyňu Ďurajkovú, pána poslanca Sirotku a pána poslanca 

Vicáňa. Má niekto iný, alebo pozmeňujúci návrh? Ak nie, tak hlasujme prosím o zvolení 

týchto troch poslankýň a poslancov do návrhovej komisie. Nech sa páči, hlasujte teraz.  

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že počtom hlasov jednohlasne dvadsaťtri za sme zvolili pani 

poslankyňu Ďurajkovú, pána poslanca Sirotku a pána poslanca Vicáňa za členov návrhovej 

komisie. 

hlasovanie č. 2 

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

  –  uznesenie č. 64/V/2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: Poprosím návrhovú komisiu, aby zaujala svoje miesta a aby zo 

svojho stredu zvolila predsedu návrhovej komisie pre dnešný deň. Dámy a páni obdržali 

ste návrh programu dnešného zasadnutia. Máme na programe dvadsaťosem pracovných 

bodov a štyri informatívne materiály. O programe budeme hlasovať podľa nášho 

rokovacieho poriadku a podľa návrhu zákona, teda podľa nového zákona tak, že budeme 

najprv schvaľovať program ako celok a následne budete môcť predložiť svoje 

pozmeňujúce návrhy, pričom každý pozmeňujúci návrh musí byť schválený 

nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Prosím vás teda, ak návrhová komisia má so 

sebou všetci hlasovacie kartičky. Ďakujem veľmi pekne. Čiže najprv hlasujeme 

o programe, ako bol predložený. Prosím vás pekne o hlasovanie a schválenie programu 

dnešného rokovania, ako bol predložený. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že program rokovania sme schválili jednohlasne počtom 

hlasov dvadsaťtri za.  

hlasovanie č. 3 

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

  –  uznesenie č. 64/V/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Má návrhová komisia už svojho predsedu? 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Áno, bude to pán Vicáň. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Blahoželám pánu poslancovi Vicáňovi 

k zvoleniu za predsedu návrhovej komisie a otváram rozpravu k bodu jedna - Schválenie 

programu s predložením pozmeňujúcich návrhov k dnešnému programu. Nech sa páči pán 

predseda poslaneckého klubu Herceg ako prvý. Prosím, zapnite pána predsedu Hercega. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, ďakujem pán starosta. Mám návrh na doplnenie programu. 

Doplnenie programu za bod, voľba občanov za bod dvadsaťpäť, ktorým je voľba občanov 

do finančnej komisie, doplniť bod 25A, voľba občanov do komisie dopravy. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Predložíte návrh aj návrhovej komisii 

písomne? Ďakujem veľmi pekne. V rozprave nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

Nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja rovnako ako kolega Herceg, 

navrhujem doplniť do programu voľbu členov z radov občanov neposlancov, do komisie 

územného plánovania a životného prostredia ako bod 25B. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak máte svoj návrh písomne pripravený, 

prosím vás tiež predložiť ho návrhovej komisii. V rozprave návrh nasleduje pán predseda 

poslaneckého klubu Méheš. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Dobrý deň, pán starosta, vážené dámy a páni. Poprosím vás 

k predloženým návrhom máme výhrady za klub Sme Ružinov s tým, že tieto návrhy sú 

doručované v termínoch 23:59 deň pred rokovaním miestneho zastupiteľstva s tým, že 

obidva návrhy vychádzajú z komisií, ktoré nemajú uzatvorené zápisnice z komisií, nie je 

zrejmé, akým spôsobom dopadlo hlasovanie, nehovoriac o tom, že za komisiu dopravy 

evidujem po mojej prítomnosti na rade škôlky, že následne do nejakých piatich minút bola 

neuznášaniaschopná a nie je mi zrejmý výsledok z tejto komisie. Zápisnica mi ku 

dnešnému dňu nebola doručená, navrhujem, aby tieto dva body, ktoré boli predložené zo 

strany kolegov poslancov neboli zaradené do programu dnešného miestneho 

zastupiteľstva. Ďakujem. 

 

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

Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela spýtať pani Bacigalovej, 

pani Biharyovej, či budú zaradení aj občania do komisie legislatívnych a sociálnych, 

keďže sa tam už podľa informácií volili. Možno k pánovi Méhešovi, už sme tu mali jeden 

taký prípad, kedy sa volil poslanec bez nejakej diskusie, čiže neviem, či teraz je to 

problém. Ďakujem. 

 

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

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja len chcem pripomenúť kolegom teda 

našim poslancom, postup napríklad z minulého volebného obdobia, kedy sme priamo tuto 

na zastupiteľstve volili člena komisie územného plánovania a životného prostredia bez 

toho, aby o tom komisia rozhodla. Miestne zastupiteľstvo je najvyšší orgán, ktorý môže 

rozhodnúť o návrhoch, ktoré dostane bez toho, že by musel mať zápisnicu podpísanú 

z komisie, alebo neviem, aké má výhrady pán Méheš, ja len upozorňujem, že naozaj takto 

sme zvolili. Rovno predseda komisie navrhol jedného člena do našej komisie územného 

plánovania a životného prostredia pána Hercega a celé zastupiteľstvo schválilo bez 
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zápisnice podpísanej, alebo predchádzajúceho rokovania komisie. Takže prosím, môžeme 

urobiť tak, že dáme hlasovať o návrhoch, ktoré sú predložené a môžete vyjadriť svoj názor 

hlasovaním. Ďakujem. 

 

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

 

Peter Herceg,  poslanec: Ďakujem. Reakcia na návrh pána Méheša. Zákon ustanovuje, že poslanci 

si volia členov komisií aj z radov občanov. Nikde nie je písané v žiadnej dokonca ani 

smernici, ani vnútornom predpise, že musí byť podpísaná zápisnica. Zápisnica musí byť 

distribuovaná, musí na ňu byť dostatočný čas, čiže ja rád za zvyšných štyridsať sekúnd 

vysvetlím, že komisia dopravy hlasovala. Štyri hlasy získal člen občan, ktorý získal teda 

podporu aj viacerých poslaneckých klubov a to je ten návrh. Ďalší návrh, ktorý bol 

kontroverzný je teda stiahnutý, kde boli len tri hlasy zo sedemčlennej komisie, keď bola 

uznášaniaschopná počtom štyria ľudia. Čiže nominovaný je odborník, voči ktorému neboli 

žiadne výhrady. Je to odborník na cyklodopravu, pešiu dopravu, má aj patričné vzdelanie 

aj odborné skúsenosti a nevidím dôvod, prečo by nemal začať pracovať hneď teraz. 

 

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

 

Matúš Méheš, poslanec: Ďakujem za slovo. K uvedeným vyjadreniam si iba dovoľujem 

podotknúť, že v tom prípade každá komisia je úplne zbytočná, že má nejaký rokovací 

poriadok a nemyslím si, že sme adekvátnym spôsobom využili čas. Rovno sme to na 

prvom zastupiteľstve mali podľa ľubovôle navrhnúť, každý koho pozná a nie, to aby sme 

preberali ľudí, s ktorými máme ďalšie štyri roky pracovať. Ďakujem. 

 

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

Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ja chcem reagovať na vás pán Méheš, že v ostatných 

zastupiteľstvách, či už v hlavnom meste, alebo iných mestských častiach už komisie 

s neposlancami dávno rokujú. Máme za sebou už viac ako polroka, ak to odložíme, bude 

prvý rok bez neposlancov, odborníkov týchto komisií. Myslím si, že si to nemôžeme 

dovoliť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Na poslednú chvíľu prihlásená s faktickou poznámkou 

pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ja by som len chcela povedať, ja som  na tej komisii dopravy 

sedela, my sme tých občanov vypočuli na dvoch komisiách, čiže to nie je o tom, že by tu 

boli nejaké mená, ktoré sme nepočuli, nikdy nevideli. Čiže tri komisie sme riešili, tých 

občanov, tri zasadnutia komisií. Pán Méheš, vy ste na tej poslednej neboli. Tak teraz je 

otázka, že či teda všetky komisie zrušíme tých občanov, lebo sme tam neboli napríklad ja, 

alebo niekto iný. Takže pokiaľ bola uznášaniaschopná tá komisia, tak si myslím, že je 

úplne legitímne zvoliť tých občanov, teda ktorí sa odprezentovali. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Na faktické poznámky reaguje pán predseda 

Méheš. To bol jeho príspevok. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ja som mal príspevok. Ďakujem pani viceprimátorke za oporu slova, 

ktoré som povedal, lebo naozaj sme to mohli na prvom septembrovom zastupiteľstve 

vybaviť a zvoliť občanov miestnym zastupiteľstvom a vo vzťahu ku kolegyni, pani 

Ďurajkovej. Nemyslím si, že ten príspevok je smerovaný vecne správne. Ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Nasleduje pani predsedníčka poslaneckého klubu Biharyová. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Pokiaľ ide o pani Ďurajkovú, tak na legislatívno-právnej 

komisii sme nikoho nezvolili z občanov, ktorí vlastne sa prihlásili a pokiaľ ide o komisiu 

dopravy, tak vidím to ako dosť závažný precedens, pokiaľ by predseda komisie vlastne dal 

teraz návrh len taký, že jedného z tých dvoch občanov, aby sme zvolili a nie obidvoch, 

ktorých vlastne dávala komisia. 

 

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

Bacigalová. 

 

Eva Bacigalová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som chcela len doplniť informáciu, že za 

komisiu sociálnych vecí predložíme tie návrhy v septembri. Ospravedlňujem sa, môžete to 

pokojne pripísať mojej začiatočníckej chybe, že to nie je dnes. 

 

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

Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ešte raz len zopakujem, ako reakcia na to, že to nejako 

formálne presne má byť schválené komisiou a keď komisia presne neschváli v nejakom 

postupe, tu dokonca môže byť návrh na občana, ktorý v danom  bode možno o tri hodiny 

ktokoľvek z poslancov navrhne a máme ešte tohto odborníka, ktorý sa uchádza a ak ho 

väčšina zastupiteľstva trinásť poslancov schváli, tak sa stane členom komisie. Čiže 

neexistuje formálny postup, komisia odporúča zastupiteľstvu, odporúča dvoch kandidátov, 

ja som si osvojil ako navrhovateľ jedného kandidáta, ktorý by mal prejsť. Nech už môže 

začať pracovať táto komisia čím skôr a občania čím skôr tak, ako pani viceprimátorka 

povedala. Ďalší, ktorý mi ostatných kolegov bolo naznačené, je kontroverzný, môžeme sa 

o ňom baviť ďalej. Môže byť navrhnutý na ďalších zastupiteľstvách. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, máme dva pozmeňujúce návrhy 

k tomuto programu, ktoré vyvolalo intenzívnu diskusiu. Chcem sa ako predsedajúci 

spýtať, či by nebol záujem urobiť krátku pätnásťminútovú prestávku a urobiť poradu 

predsedov poslaneckých klubov, kde by sa možno dalo dospieť rokovaním k nejakému 

kompromisu? Takže vidím, že nie je. Dobre, vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku na 

poradu predsedov poslaneckých klubov. Stretneme sa 14:35. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni prosím zaujmite opäť svoje miesta. Vyhlasujem 

prestávku v rokovaní za ukončenú. Chcem sa spýtať, či má ešte niekto záujem prihlásiť sa 

do rozpravy k bodu jedna - Schválenie programu? Ak nie, ukončujem možnosť prihlásiť sa 

do rozpravy a pokračovať budeme hlasovaním. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

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

Bratislava - Ružinov predkladá návrh bodu číslo jedna, poslanecký návrh pána poslanca 

Petra Hercega na doplnenie programu do bodu 25A, voľbu občanov do komisie dopravy. 

Poprosím pána starostu, dajte o tomto návrhu hlasovať. 

 

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

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať pána... fungovalo. Konštatujem, že návrh sme 

schválili jednohlasne počtom hlasov dvadsaťtri za. 
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hlasovanie č. 4 

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

  –  uznesenie č. 64/V/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Návrhová komisia k druhému návrhu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov predkladá poslanecký návrh pani poslankyni Kataríny Šimončičovej k bodu číslo 

jedna na doplnenie programu. Schvaľuje pána inžiniera. Antona Gábora za člena komisie 

územného plánovania a životného prostredia ako občan, neposlanec do bodu 25B. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujte o zaradení bodu 

programu 25b. Nech sa páči. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že aj tento návrh na doplnenie programu sme 

prijali jednohlasne počtom hlasov dvadsaťtri za. 

hlasovanie č. 5 

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

 –  uznesenie č. 64/V/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Chcem veľmi pekne všetkým poslaneckým klubom poďakovať za 

konštruktívnosť a dôkaz, že sa vieme dohodnúť rokovať spolu. 

 

 

Bod č. 2 

Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov na 2. polrok 2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo dva - Návrh rámcového plánu 

kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na druhý 

polrok 2019. Poprosím pána miestneho kontrolóra Günthera Furina, ako predkladateľa 

materiálu o úvodné slovo. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni. V zmysle 

zákona o obecnom zriadení paragraf osemnásť F som povinný dvakrát ročne predložiť 

návrh plánov na ďalší polrok. Toto týmto činím, na ďalší polrok som navrhol iba dve 

kontroly, ktoré vyplynuli z uznesení, ktoré ste v minulosti prijali. Prvá kontrola sa týka 

Ružinovského športového klubu a druhá kontrola Ružinovského podniku 

verejnoprospešných služieb. Ďakujem. To je všetko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu miestnemu kontrolórovi a otváram 

rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvý prihlásený do rozpravy pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Pravdepodobne pani poslankyňa Ďurajková za mnou povie, 

alebo chcela povedať to isté. Nevedel som, či sa prihlási, ale pravdepodobne navrhneme 

v bode štyri tohto bodu na druhý polrok, plán činností na druhý polrok po prednesení 

správy o kontrole nájomných bytov vznesieme pripomienku. Chceli by sme hlbšiu 

kontrolu, takže navrhol by som doplniť o rozšírenie programu kontrolóra o hlbšiu kontrolu 

nájomných bytov. Nie som si istý, či procesne musíme to schváliť teraz do programu na 

druhý polrok, alebo k uzneseniu bodu štyri, podľa vás je lepšie navrhnúť to teraz 

pozmeňovacím návrhom v tomto bode dva radšej, hej? Radi by sme, keby ste sa tomu 

povenovali viac, viac poviem v tom bode štyri asi by sme boli radi, keby sa hlbšie 



9 

 

skontrolovalo to prideľovanie. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Predpokladám teda, že pripravíte 

pozmeňujúci návrh pán Herceg. Pani Ďurajková sa s faktickou poznámkou prihlásila ešte 

skôr, ako pán Herceg začal hovoriť. Chcem sa spýtať, nemalo to byť vystúpenie? Tak už je 

to opravené. Nech sa páči pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Áno, pardon stlačila som nesprávny gombík. 

Pán kontrolór, za náš klub by sme možno chceli hlbšiu kontrolu nájomných bytov, hlavne 

teda, či boli povinnosti nájomcu v rámci nájomnej zmluvy a VZN dodržané pri 

predlžovaní doby nájmu, pretože napríklad pri opakovanom uzavretí nájmu musí 

dokladovať vlastne všetky doklady uvedené v paragrafu päť, odseku dva  VZN číslo 

4/2019 a toto sa vlastne vôbec nekontrolovalo plus teda, či platí riadne a včas nájomné a či 

úhrady za plnenie poskytované s užívaním bytu sú teda hradené. Vy ste sa teda v tej 

správe zameral hlavne na kontrolu fungovania bytovej komisie. Myslím si, že bytová 

komisia si uvedomuje tie svoje nedostatky a vie čo treba robiť a my sme teda hlavne ako 

klub chceli, aby naozaj sme objavili druhého Kováčika, aby sme zistili, či niekto popri 

opakovanom požadovaní o predĺženie nájmu spĺňa tie podmienky, nakoľko teda predkladá 

všetky tie povinné prílohy v zmysle VZN a či teda platí riadne a načas, čiže toto bola tá 

naša nejaká úloha pre vás a momentálne to tam teda chýba, čiže my by sme vás chceli, ja 

mám pripravené aj uznesenie k bodu číslo dva, doplnenie uznesenia, rozšíriť teda plán 

kontroly činnosti na druhý polrok o hĺbkovú kontrolu nájomných bytov. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Predpokladám, že návrhovej komisii 

predložíte v písomnej podobe. Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú ďalší prihlásení do 

rozpravy, poprosím pána miestneho kontrolóra o reakciu na príspevky 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Pokiaľ si dobre spomínam, tak zadanie 

bolo skontrolovať činnosť bytovej komisie. Ale okej, nie je problém, ak to navrhnete, 

vykonám tú kontrolu, samozrejme, nie je to žiadny problém. 

 

Martin Chren, starosta MČ: S faktickou poznámkou pani Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Tá správa sa volá Správa o výsledku kontroly dodržiavania, 

pardon kontroly prideľovania bytov mestskej časti, preverenie aktuálnosti podmienok 

a kritérií, na základe ktorých mestská časť prideľuje svoje byty. Vy ste sa zameral na tie 

kritéria, ale my sme teda chceli preveriť aktuálnosť podmienok dodržiavania tých 

nájomcov. Čiže toto je tá vec, ktorú sme chceli. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: V poriadku. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Rozpravu teda končíme zhodou. Ja by som 

chcel na tomto mieste poďakovať bytovej komisii v novom zložení, ktorá už funguje, 

pracuje. Viem, že mnohí členovia zistili, že to nie je úplne jednoduchá práca a jednoduché 

rozhodovanie prevziať zodpovednosť do vlastných rúk za ľudské osudy žiadateľov o byt, 

preto naozaj veľmi pekne ďakujem, že ste na svoje bremená prevzali túto zodpovednosť. 

Dámy a páni, tým sme ukončili rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu 

o uvedenie pozmeňujúcich návrhov a samotného uznesenia. 

 

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

časti Bratislava - Ružinov predkladá poslanecký návrh pani poslankyne Moniky 

Ďurajkovej k doplneniu uznesenia k bodu číslo dva k písmenu B ukladá miestnemu 
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kontrolórovi inžinierovi. Güntherovi Furinovi uskutočniť kontrolu prideľovania bytov 

mestskej časti, konkrétne kontrolu aktuálnosti plnenia podmienok pre opakované 

uzatvorenie nájmu, respektíve predĺženie doby nájmu v zmysle nájomnej zmluvy 

a povinnosti nájomcu predkladať doklady uvedené v paragrafe päť odstavec dva VZN 

číslo 4/2014. Taktiež kontrolovať podmienky pre opakované uzatvorenie nájmu, 

respektíve predĺženie doby nájmu a to platiť riadne a včas nájomné a úhrady za 

poskytované s užívaním bytu. Dajte prosím, pán starosta, o tomto návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem dámy a páni. Prosím hlasujte o návrhu, ako bol predložený.  

 

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

za. 

hlasovanie č. 6 

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

 - neplatné hlasovanie 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pani viceprimátorka nehlasovala, chcete opakovať hlasovanie kvôli? 

Tak poprosím pekne, opakovať toto hlasovanie, keďže pani viceprimátorke Štasselovej 

nefungovalo hlasovacie zariadenie a vyhlasujem hlasovanie za neplatné. Nech sa páči, 

hlasujte znova. 

 

Hlasovanie: Tak na poslednú chvíľu, ale jednohlasne sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri za z 

dvadsaťtri prítomných. Návrhová komisia nech sa páči. 

hlasovanie č. 7 

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

 –  doplnenie uznesenia bolo schválené 

 

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

Bratislava - Ružinov predkladá k bodu číslo dva návrh rámcového plánu kontrolnej 

činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na druhý polrok 2019 za 

A schvaľuje predložený návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvarov miestneho 

kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na druhý polrok 2019 a za B ukladá Ing. 

Güntherovi Furinovi, miestnemu kontrolórovi uskutočniť kontrolu podľa predloženého 

materiálu. Dajte prosím, pán starosta, o tomto návrhu hlasovať. 

 

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

celku aj so schváleným pozmeňujúcim návrhom. Nech sa páči. 

 

Hlasovanie: Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri 

prítomných. Ďakujem veľmi pekne. 

hlasovanie č. 8 

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

 –  uznesenie č. 65/V/2019 

 

Bod č. 3 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 

predpisov dodržiavania hospodárnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

v školských jedálňach na  základných školách 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je správa o výsledku kontroly dodržiavania 

všeobecne právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami v školských jedálňach na základných školách. Poprosím pána 
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miestneho kontrolóra Günthera Furina, aby predniesol úvodné slovo. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni. Cieľom... 

predmet kontroly sme zvolili tento preto, že v minulosti pri kontrole základných škôl sa 

nám javili školské jedálne síce ako vedľajší problém, ale tam sa nám javilo, že je dosť 

veľká miera nedostatkov. Táto kontrola to v podstate potvrdila. Školské jedálne sú tak 

trošku bokom pozornosti riaditeľov a sú v nich relatívne najviac problémové oblasti v tých 

školách. Problém je za prvé základná finančná kontrola, ktorú robia veľmi formálne, alebo 

nerobia vôbec. Zákon vyžaduje, že ak sa nevykoná základná finančná kontrola, v žiadnej 

transakcii sa nesmie pokračovať. To znamená, boli by s tým určite nejaké problémy. 

Nechcem tým povedať k tomu, že ju nerobia, ale nie je o tom žiadny záznam, nerobia 

doklady, ktoré sú k tomu potrebné. Ďalší problém je verejné obstarávanie. I keď to, čo sa 

obstaráva, sú z väčšej časti malé sumy, ale napriek tomu obstarávatelia majú zachovať isté 

zásady, ktoré tuto často dodržiavané nie sú. Školskí alebo pracovníci školských jedální 

často nie sú schopní predložiť akýkoľvek dokument o tom, prečo bolo nakúpené niečo 

odtiaľ a nie odtiaľ. Oni vravia, že nakupujú proste v potravinách a tak ďalej. Netvrdím, že 

to nakupujú predražene, ale každý jeden z vás, keď ide niečo väčšie si kúpiť, tak si pozrie, 

kde, čo, koľko stojí a ide to kúpiť tam, kde je to lacnejšie. Nie sú to žiadne veľké 

sofistikované metódy, stačí z ponukových listov, alebo z internetových stránok urobiť 

jednoduchý prieskum, kde sa skonštatuje, že najvýhodnejší nákup tohto tovaru je v sieti 

tejto, alebo tejto. Podpíše sa vedúca školskej jedálne, podpíše sa riaditeľ, hotovo. Ale ani 

takéto základné veci proste sa tam nedejú, nedodržiavajú. Samozrejme menšie problémy 

sa vyskytujú vcelku v administratíve školských jedální, či už personálne spisy, alebo aj 

účtovné niektoré zápisy, ktoré nie sú celkom presné, skrátka chcel by som povedať, že 

školským jedálňam sa nepripisuje taká pozornosť vedením škôl, akú by si zaslúžili 

a trochu je to na tej činnosti aj vidieť. Nechcem tým povedať, že sú zlé, alebo hospodária 

nejak nezákonne, alebo rozhadzujú peniaze, to nie, ale myslím si, že by riaditelia škôl  

mali školským jedálňam venovať oveľa viacej pozornosti. Konkrétne nálezy a konkrétne 

veci sú uvedené v správe. Nech sa páči. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánovi miestnemu kontrolórovi a otváram 

rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy prihlásený ako prvý pán poslanec Bodnár. 

Nech sa páči, máte slovo. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som si všimol v tých správach, že je dosť veľa 

preplatkov. Vlastne tí rodičia si nevypýtajú naspäť, keď deti končia a všetko sa to vracia 

mestskej časti. Že či nie je možné to technicky, alebo zákonne použiť na skvalitnenie 

obedov v jedálňach? 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Áno, máte pravdu. Je to jeden z takých dosť, keď 

zoberieme z finančného hľadiska v podstate jediný taký závažný nález. Stáva sa to tým, že 

mnoho žiakov väčšinou teda v najvyšších ročníkoch, ktorí odchádzajú zo školy a tie 

preplatky, ktoré majú na stravnom, si proste nevyzdvihnú, lebo sú to v jednotlivostiach 

zanedbateľné časti, ale na jednej z tých škôl tieto preplatky sa kumulujú mnoho rokov 

dopredu, čím vznikne tá suma. Áno, máte pravdu, dá sa to riešiť. Môže sa to účtovne 

zahrnúť do majetku, po nejakom čase, keď sa preukáže, že boli vykonané patričné úkony. 

To znamená, rodičia sa upozornili nejakým prípisom o tom a keď si napriek tomu 

nevyzdvihnú, tak potom je účtovný spôsob ako to zahrnúť do vlastných príjmov, tieto 

preplatky. Ale je to administratívne veľmi náročné a zrejme sa im proste do toho nechce. 

No tak preto to tlačia pred sebou, kumulujú to. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a pani poslankyňa Ďurajková opäť prihlásená 
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s faktickou, ale malo to byť asi riadne vystúpenie. Prehláste sa, nech vám nie je 

obmedzený čas. Nech sa páči, pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja len technickú poznámku, či by mohol byť 

ten materiál zaradený medzi riadne materiály zastupiteľstva, lebo nám bol zaslaný len ako 

príloha emailu, tak aby sme to mali všetko na jednom mieste. Ďakujem. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Zákon hovorí o tom, že tieto materiály mám 

predkladať priamo zastupiteľstvu. Preto sme to v minulosti vyriešili týmto spôsobom, 

ktorý sme tak všeobecne akceptovali. Ja v zásade nemám nič proti tomu, ale mohlo by to 

vyvolať, takto, vy mi môžete materiál aj neschváliť teoreticky, alebo môžme v diskusii 

dospieť k nejakému inému záveru. A ten materiál upravíme v zmysle tých záverov 

a potom ho zverejníme. Ja keby som ho zverejnil vopred a potom by sme niečo vzali 

z toho späť, mohlo by to byť zbytočne ako zbytočné kontroverzie. A potom malo  to aj 

takú praktickú stránku jednu, mnoho ľudí, ktorí by za normálnych okolností sa nezaujímali 

o žiadne výsledky kontroly, tak si prečítali a prišli tu diskutovať o veciach, ktorým 

nerozumeli, alebo proste si tam prečítali nejakú vetu, vytrhli to z kontextu a potom to 

viedlo k siahodlhým debatám s ľuďmi, pre ktorých tá správa nie je ani určená. 

 

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

predseda klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja mám pred sebou tie odporúčania. Moja otázka je teda, že či 

z tých odporúčaní bude aj nejaký plán, to je možno skôr na pána prednostu, pretože sú to 

pravdepodobne kompetencie, ktoré sú zväčša v rukách riaditeľov škôl, teda štatutárov. 

Takže či pôjde nejaké metodické usmernenie, list, upozornenie, alebo niečo také na 

vedenia škôl, aby dôsledne dodržiavali, v podstate sú to zákonné požiadavky 

o hospodárnom nakladaní, zákon o finančnej kontrole a tak ďalej, a tak ďalej. Je tam 

nejakých osem bodov, vykonať prieskumy trhu na dodávky potravín a tak ďalej. Čiže 

v koho kompetencii to bude, či niečo bude aj tuná na miestnom úrade, na odbore školstva, 

alebo priamo pôjde metodické usmernenie a potom nejaká kontrola na školy, alebo zas to 

bude až možno o nejaký čas, kedy zase bude kontrola a zase možno tam budú nejaké 

pochybenia? 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Dovolím si teda zareagovať pán prednosta. 

Žiadne metodické usmernenie nie je potrebné. Tie metodické usmernenia už existujú. 

Zákony existujú, problém je, že nie sú dodržiavané. Preto je tá kontrola, hej? To je jedna 

stránka veci. Proces kontroly, toto je len správa pre vás. Okrem toho ja vypracovávam 

správu z kontroly pre šéfa, respektíve štatutára tej organizácie a v zmysle zákona 

o kontrole on je povinný do zákonom stanovenej lehoty, to je myslím do tridsať dní dať 

návrh na to, ako odstráni problémy zistené a o ďalšie dva mesiace o tých tridsať dní je 

povinný napísať aj správu, ako ich odstránil. Ale o tom, to je v zmysle zákona o kontrole, 

to je vlastne interná záležitosť úradu. Ale samozrejme z času na čas robíme to, ako aj tu 

som narazil, že sa vraciame k tým záverom kontrol a skontrolujeme to fyzicky, či to 

naozaj tak je, hej, naozaj. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak súhlasíte, dal by som slovo aj pánovi 

prednostovi, aby priamo zareagoval na vašu otázku. Ďakujem. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Ďakujem pekne. Ja som sa aj zúčastnil 

porady s vedúcimi školských jedální v zariadení našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Bola 

tam, by som povedal, minimálne interesantná atmosféra v reakciách aj na tieto priebežné 
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zistenia. Faktom je, že v kontexte s materiálom, ktorý je uvedený aj v dnešnom zasadnutí, 

kde meníme organizačnú štruktúru úradu, ľudia, ktorí budú viesť oddelenia, v ktorých 

priamo pôsobnosti bude aj metodické usmerňovanie a zároveň aj hospodárske 

usmerňovanie týchto našich organizácií, majú inštrukciu spracovať manuál, ktorý by, 

nazvem to tak explicitnejšie, zvýraznil povinnosti vyplývajúce aj z efektívnosti 

hospodárnosti a vo vzťahu k verejnému obstarávaniu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ak sa nikto ďalší nehlási do 

rozpravy. Ďakujem veľmi pekne pánu miestnemu kontrolórovi a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

 

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

časti Bratislava - Ružinov predkladá návrh k bodu číslo tri - Správa o dodržiavaní kontroly 

všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami v školských jedálňach na základných školách, 

berie na vedomie Správu o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami v školských jedálňach na základných školách. Dajte prosím o tomto návrhu 

hlasovať, pán starosta. Ďakujem. 

 

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

bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté počtom hlasov 

dvadsaťtri za. Ďakujem veľmi pekne. 

hlasovanie č. 9 

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

 –  uznesenie č. 66/V/2019 

 

 

Bod č. 4 

Správa z kontroly prideľovania bytov mestskej časti a preverenie aktuálnosti podmienok 

a kritérií, na základe ktorých mestská časť prideľuje svoje byty 
 

Martin Chren, starosta MČ: A prechádzame k bodu štyri, ktorý už bol spomínaný a to je Správa 

z kontroly prideľovania bytov mestskej časti a preverovania aktuálnosti a podmienok a 

kritérií, na základe ktorých mestská časť prideľuje svoje byty. Poprosím pána miestneho 

kontrolóra o úvodné slovo. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Vážené dámy a vážení páni. Tento 

materiál bol tiež zaradený do plánu na základe iniciatívy poslancov. Na úvod by som 

konštatoval, že mestská časť vlastní sedemdesiattri bytov a ďalších stopäťdesiat bytov 

mestských má v správe. Osobitne by som sa chcel venovať tomu bytu, ktorý vyvolal tento 

problém a to je byt na Listovej ulici číslo štyri. Tento pôvodný objekt materskej škôlky vo 

vlastníctve hlavného mesta bol využívaný ako ubytovňa, v roku  2000 bol 

zrekonštruovaný na bytové jednotky a byt číslo štyri o celkovej ploche 44,76 metrov 

štvorcových plus terasa trinásť metrov bol zmluvou číslo bla, bla, bla, dňa trinásteho 

prenajatý doktorovi Dušanovi Kováčikovi a to na dobu určitú do 14.12.2007. Nájomné 

bolo stanovené v zmysle paragrafu jedenásť a dvadsať zákona 181/96 Zbierky zákonov 

o cenách v platnom znení a podľa príslušných vykonávacích predpisov predstavoval pri 

podpise zmluvy 5239 SK, čo činí v dnešnej mene stosedemdesiatštyri eur. Nájomné bolo 

v priebehu toho obdobia postupne upravované až na záver dosiahlo výšku dvestotridsať 
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eur mesačne. Menovaný požiadal o prenájom bytu v roku 2006  v žiadosti uviedol, že bol 

Národnou radou zvolený za špeciálneho prokurátora. Podstatná časť jeho pracovných 

povinností a to i po skončení pracovnej doby nevynímajúc víkendy je viazané na 

Bratislavu, kde je sídlo Generálnej prokuratúry, súdy, súdov špeciálneho vyšetrovacieho 

úradu, ďalších ústredných orgánov a je neúnosné dochádzať na pracovisko z miesta 

trvalého bydliska. V decembri 2006 sa s rovnakou žiadosťou na mestský úrad obrátil 

i generálny prokurátor a potvrdil tieto skutočnosti. Vtedajší starosta v súlade s VZN 

hlavného mesta Bratislava vyhovel žiadosti s tým, že nájom bude ukončený, ak nájomca 

prestane vykonávať funkciu špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. 

Následne bola zmluva v súlade s vyššie uvedeným VZN dodatkami každoročne 

predlžovaná, zmluvy boli v zmysle príslušného zákona zverejňované. Kontrola nezistila 

porušenia žiadnych platných predpisov pri prenajímaní predmetného bytu, rovnako by 

som chcel povedať teda, že v tomto prípade sme skontrolovali aj to, ako bolo nájomné 

platené a či bol každý rok potvrdený ten dôvod, prečo nájom má trvať, takže chcel by som 

uviesť, že áno. Nájomné bolo platené a každý rok predložil dotyčný, že je stále vo funkcii 

a prichádzalo to z Generálnej prokuratúry, takže nebol dôvod zrušiť to nájomné. Vo 

všeobecnosti k prideľovaniu bytov by som chcel povedať, že teda v zásade máme dva 

režimy. Máme byty vlastné a v správe. Tie, čo sú v správe, sa spravujú podľa VZN 

hlavného mesta, naše vlastné spravujeme podľa nášho VZN. Chcel by som teda 

konštatovať, že neexistuje žiaden písomný dokument, ktorý by popisoval, ako má komisia 

posudzovať tie žiadosti. V tých VZN-kách sú stanovené všeobecné podmienky na 

pridelenie bytov. A nejaké hlbšie kritériá nie sú uvádzané a preto komisia ani žiadne 

nebrala do úvahy. Ďalší problém, ktorý konštatujem je, že zápisnice zo zasadnutí komisie 

boli veľmi, veľmi všeobecné, veľmi stručné a zo zápisnice sa nedá zistiť, ako komisia 

dospela k tomu záveru, ku ktorému dospela. Žiadny predpis totiž ani neurčuje, čo tá 

zápisnica má obsahovať, dokonca ani to, kto ju má podpísať. Najzávažnejšie zistenie bolo, 

že k tým zápisniciam a k návrhom na pridelenie bytu neboli priložené platné poradovníky 

žiadateľov, takže spätne sa nedá ani overiť, či naozaj tí, ktorým boli prideľované byty, boli 

aj tí, ktorí v zmysle zákona boli na čele toho rebríčka, ktoré komisia každoročne robila, 

pretože tento rebríček existuje dnes iba v platnom znení a neviem ho spätne zistiť, aký bol 

v roku deväťdesiat X. O týchto zisteniach som s pracovníkmi komisie, s poslancami 

komisie rozprával, hovorili sme o tom, ako eliminovať niektoré problémy. Dal som do 

záveru takú možnosť zvážiť, ale nemyslím, že by to malo byť predmetom dnešného 

rokovania, ale do budúcna poslancom to, že by zvážili možnosť prideľovania bytov 

verejným žrebovaním po splnení tých podmienok, ktoré VZN vyžaduje samozrejme. To je 

všetko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu miestnemu kontrolórovi za obsiahle 

úvodné slovo a otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pán predseda bytovej komisie 

Čechvala asi sa chcel prihlásiť riadnym príspevkom, prihlásil sa faktickou. Takže dáme 

slovo najprv pani Ďurajkovej a potom pán Čechvala. Pani poslankyňa Ďurajková, nech sa 

páči. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja mám teda k materiálu niekoľko otázok, 

alebo pripomienok. V prvom rade teda apel na úrad, na vás pán starosta a prednosta. Bavili 

sme sa o tom urobiť pasport nájomných bytov, či už vo vlastníctve mesta, alebo mestskej 

časti, aby sme vedeli, kto býva, na aké obdobie, či na dobu určitú, či platí, koľko platí, 

v akom stave sú tie nájomné byty, to znamená, ak treba nejaký rekonštruovať, nech o tom 

vieme, nech to zaradíme do rozpočtu. Píše sa, že dvadsaťštyri bytov je voľných, čo je 

veľká škoda, pretože my napríklad na ZŠ Mierová hľadáme tri učiteľky, ktoré od 

septembra nemajú a tým, že vlastne im nevieme ponúknuť lepšie platové podmienky, keby 

sme im dali takúto výhodu, poskytnúť im nájomný byt, tak by ich našli omnoho 
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jednoduchšie. Čiže je to podľa mňa dôležitá téma urobiť ten pasport nájomných bytov 

a veľmi radi by sme ho teda ako poslanci videli. Ďalšia vec, píšete pán kontrolór, že 

dvadsaťštyri bytov je neobsadených, z toho sedem je z dôvodu plánovanej, alebo 

realizovanej rekonštrukcie a v trinástich prípadoch prebieha súdny spor, vlastne sedem 

plus trinásť je dvadsať, čiže kde sú tie štyri neobsadené byty, z akého dôvodu sú 

neobsadené, teda mňa by osobne zaujímalo. A plus teda, ako sme sa bavili, tie námatkové 

kontroly, hlbšie kontroly, ale to som už vlastne vám predložila tým uznesením a teda mňa 

tak zaujíma ohľadne ten Kováčikov byt. Ja si pozerám teda VZN mestské o tých 

nájomných bytoch. Podľa mňa je tam veľká, taká fuga medzi tými podmienkami. Lucia, 

možno to je na teba taký apel, aby to mesto začalo riešiť, pretože je tam najmenej výška 

jedna celá dva násobku životného minima. Čiže tam nie je maximálna výška, koľko môže 

zarábať ten človek, ale je tam stanovené minimálne, koľko musí zarábať, čiže to môže si 

prenajímať aj dajme tomu milionár  a nikto vlastne mu nemôže nič vytknúť. Potom je tam, 

že trvalý pobyt v Bratislave a teda nesmie mať tu trvalý pobyt v Bratislave, čiže tieto dve 

podmienky mi prídu veľmi slabé na to, aby sme zo strany kontroly vedeli niekomu dať po 

prstoch, že ty tam nemáš byť, lebo vlastne kontrola iba morálne nejak môže na to 

poukázať, čo teda je škoda, že za trinásť rokov nikto na to nepoukázal z morálneho 

hľadiska, ale zo strany teda kontroly určite neprišlo k pochybeniu v zmysle týchto 

pravidiel. Lucia, teda opäť apelujem  na mesto, na magistrát, aby aspoň minimálne toto 

VZN-ko bolo prerobené, aby bolo prerobené aj naše VZN-ko. A možno otázka na vás, pán 

kontrolór, že za tých trinásť rokov, alebo neviem koľko ste na úrade teda, že teda vám to 

nikdy nebolo také podozrivé, že pán Kováčik si môže dovoliť bývať aj inde, ako 

v nájomnom byte. Ďakujem za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Nech sa páči, pán miestny kontrolór. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Najprv by som chcel poznamenať, že tieto byty 

sú obecné, nie sociálne. Oni nemajú charakter sociálnych bytov. Preto posudzovať to 

optikou, kto koľko zarába, je nesprávne.. Môžeme zmeniť VZN, to je v kompetencii 

poslancov, ale to sa netýka ani starostu ani výkonných pracovníkov. Je to otázka 

legislatívy, je to otázka poslancov. Čo sa týka počtu tých bytov. Uviedol som tie dôvody, 

ktoré som vedel. To znamená X je z toho, že tam prebieha rekonštrukcia, že sú zmluvné 

procesy, tie ďalšie sú neuvedené dôvody, to znamená nie sú dôvody. Predpokladám, že je 

to preto, že niekto skončil nájom a kým sa komisia rozhodne a pridelí a ten proces proste 

nejaký čas trvá, takže preto je ten nejaký čas, keď sú tie byty voľné. K pánu Kováčikovi. 

Ja som konštatoval na úvod, že žiadny predpis nebol porušený. Ja na tomto úrade 

pracujem piaty rok, ja som napríklad nevedel, že pán Kováčik tam má byt, ale keby som to 

aj vedel, ako je nemiestne, aby som ja sa zaoberal myšlienkou, či on dostal ten byt 

v súlade s nejakými morálnymi, alebo nemorálnymi kritériami. To prepáčte, mi 

neprináleží. Ja posudzujem činnosť, či je, alebo nie v súlade s predpismi. Či sú morálne, 

alebo nemorálne, to bohužiaľ je mimo môjho toho, čo môžem, alebo nemôžem. To je 

všetko. 

 

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

viceprimátorka Štasselová, bola prihlásená. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ja chcem reagovať aj na pána kontrolóra aj na pani kolegyňu 

Ďurajkovú. Možno, že sa dalo len skontrolovať, lebo máme také informácie, že v tom byte 

pán Kováčik nebýval a prenajímal sa ďalej, alebo ho využívali členovia jeho rodiny, ale to 

nemusíme teraz, vlastne je to už vyriešené. A takisto, keď teda bolo predložené teraz tá 

nová úloha pre kontrolóra, tak by bolo možno dobré začať aj rozmýšľať o tom, ako naozaj 

nastaviť mechanizmy kontroly využívania bytov tými ľuďmi, ktorí uzatvárajú zmluvy. To 
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len jedna poznámka. A k tomu, že ako to je na meste. My sme v predchádzajúcom 

volebnom období navrhli nové VZN-ko, ktoré sa niekde v útrobách magistrátu 

samozrejme zdržalo tak, aby vôbec neprišlo na rokovanie zastupiteľstva. V tomto 

momente robíme audit všetkých bytov, ktoré mesto má a to sa stotožňujem s pánom 

kontrolórom, že ani mesto nemá sociálne byty, to sú vždy špecifické byty, ktoré sú 

postavené na základe napríklad európskych zdrojov a tam sú špeciálne podmienky v rámci 

toho, ktorého projektu, ale sociálne bývanie a dostupné bývanie, to je vlastne taký nový 

pojem, ktorý asi zavedie aj legislatíva, tak na to sa budeme orientovať, takže áno. Bude to 

zmenené v nejakom horizonte. 

 

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

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ešte pani poslankyňa. Naozaj máte pravdu, že 

nebýval tam len pán Kováčik, on to v žiadosti na začiatku aj uviedol, že ten byt bude 

užívať spolu s ním aj jeho byt... jeho syn, pardon, a on v priebehu štúdia na vysokej škole 

ten byt aj naozaj využíval, ale už predpokladám, že je doštudovaný. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem ak dovolíte o krátku reakciu na vystúpenie pani Ďurajkovej 

ešte požiadal aj pán prednosta, aby zodpovedal jej otázky. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Ako úrad sme informovaný o týchto, by 

som povedal, reálnych nedostatkoch nakladania s majetkom mestskej časti z minulosti, aj 

v tomto kontexte, možno mylne bolo zaradené niekedy oddelenie, alebo referát bytov pod 

odbor sociálnych vecí. Pri aktuálnej zmene preraďujeme toto oddelenie pod odbor 

majetkový, paralelne robíme audit všetkých bytov, ktorý vám bude, predpokladám, do 

septembrového zastupiteľstva predložený a budeme hospodáriť s týmito bytmi 

v spolupráci s vami. Nazvem to tak trošku po novom. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. A aby sme boli čo najtransparentnejší, ja som 

všetky kompetencie v tejto oblasti odovzdal bytovej komisii, ktorá pozostáva zo zástupcov 

všetkých poslaneckých klubov a práve jej predseda pán poslanec Čechvala má slovo ako 

ďalší v poradí. Nech sa páči. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Ďakujem. Bez ohľadu na činnosť hlavného kontrolóra, ja ako predseda 

bytovej komisie pracujem na vypracovaní takého zoznamu prehľadného, jednak pre seba 

a pre členov bytovej komisie, ale rovnako aj pre kohokoľvek z úradu, alebo z radov 

ďalších poslancov. Veľmi ma potešila informácia, že úrad pracuje na nejakom takom 

zozname. Budem potešený ak to budeme môcť robiť spolu, aby sme zbytočne nerobili 

dvaja to isté a ten konečný efekt bude taký, že naozaj ktokoľvek sa opýta na ktorýkoľvek 

byt, nech sa páči tu vyhľadáte status, odkedy dokedy, platnosť zmluvy. Takto si to 

predstavujem a dúfam, že takto potom poslúži tomu účelu, na ktorý má. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánovi predsedovi Čechvalovi a nasleduje 

v rozprave pani poslankyňa Bacigalová. 

 

Eva Bacigalová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa k tomu tiež veľmi rada 

vyjadrila ako členka bytovej komisie. Naozaj zisťujem, že je pred nami neľahká úloha, 

pretože aj ako pán kontrolór už spomínal, tak de facto nemáme rokovací poriadok, ktorým 

by sme sa mohli riadiť, ale predovšetkým neexistujú kritériá, na základe ktorých máme tie 

žiadosti posudzovať. Kritériá, ktoré by bolo možné označiť za najobjektívnejšie, 

najtransparentnejšie, najsociálnejšie a myslím si, že je pred nami naozaj neľahká úloha sa 

snažiť takéto kritériá bytovej komisii vygenerovať a používať, ale páči sa mi veľmi aj ten 
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návrh, ktorý ste tam spomenuli a síce, že existuje možnosť prideľovania bytov verejným 

žrebovaním. Samozrejme pri splnení všetkých požiadaviek podľa platného všeobecne 

záväzného nariadenia, takže veľmi by ma potom zaujímalo ako tento mechanizmus 

funguje a či ho reálne môžeme uplatniť? Ďakujem veľmi pekne. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Na záver ešte by som chcel povedať, 

že naozaj aj po diskusii s niektorými z vás sme skonštatovali, že nájsť kvantifikovateľné, 

objektívne kritériá na prideľovanie tých bytov, je prakticky nemožné. Preto je dobré, aby 

počet členov komisií bol čo najvyšší, aby sme prípadné subjektívne veci tým množstvom 

ľudí eliminovali. A jeden taký podnet ešte do toho rokovania komisie ak by sme 

nepristúpili k tomu žrebovaniu, aby to bolo ako v krasokorčuľovaní, že najvyššia a 

najnižšia  hodnota prideľovania bodov by sa škrtla, pretože tie rozdiely sú často v tom 

koeficiente, ktoré sú zväčša také minimálne, že ak len jeden človek v tej komisii dá 

neprimerane nízke hodnotenie už z nejakých dôvodov, proste nejakých, tak ten človek už 

proste nemá šancu. Už to kritérium, alebo to skóre má také nízke, že to sa mu nepodarí už 

nikdy v živote už získať ten byt. Preto ten do istej miery ten proces musí byť vždycky 

subjektívny, ale objektivizovať ho počtom členov tej komisie, prípadne ak by sme dospeli 

tak ďaleko, že až verejné žrebovanie, tak to by už bol asi ideál. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani Bacigalová s faktickou poznámkou. 

 

Eva Bacigalová, poslankyňa: Áno, ak dovolíte mám ešte jednu reakciu, alebo jednu poznámku, 

pretože podľa toho platného VZN-ka by komisia mala vytvárať záväzné poradie 

žiadateľov a takýto dokument takisto nemáme. My máme množinu tých žiadateľov, ale 

oni nie sú zostavení v žiadnom rebríčku. Čiže zrejme aj toto je krok, ktorý nás v tej 

komisii ešte len čaká. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Opravím vás trošku. Každý pri tom hodnotení 

dostane nejaké skóre a to skóre vyjadruje jeho poradie v tom rebríčku. Od najvyššieho po 

najnižšie. To je to záväzné poradie. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú do rozpravy ďalšie vystúpenia, tak 

ukončujem rozpravu k bodu štyri a poprosím návrhovú komisiu. Zároveň ďakujem pánu 

miestnemu kontrolórovi za uvedenie všetkých bodov a opustí naše rokovanie. Ešte sa 

vyjadrí k rozpočtu a potom opustí rokovanie. Ďakujem. Návrhová komisia. 

 

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

časti Bratislava - Ružinov predkladá návrh k bodu číslo  štyri - Správa z kontroly 

prideľovania bytov mestskej časti a preverenia aktuálnych podmienok a kritérií, na základe 

ktorých mestská časť prideľuje svoje byty. Berie na vedomie správu z kontroly 

prideľovania bytov mestskej časti a preverenia aktuálnosti podmienok a kritérií na základe 

ktorých mestská časť prideľuje svoje byty. Dajte pán starosta prosím o tomto návrhu 

hlasovať. Ďakujem. 

 

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

bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov dvadsaťdva za, jeden 

nehlasoval. 

hlasovanie č. 10 

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

 –  uznesenie č. 67/V/2019 
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Bod č. 5 

Záverečný účet a správa o hospodárení mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo päť - Záverečný účet a správa 

o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2018. Poprosím veľmi pekne, 

pani Lehotayovú, riaditeľku nášho finančného odboru o predloženie úvodného slova. 

Dámy a páni, dovolím si vás úctivo požiadať, či by vám nevadilo, ak by som si aj ja zložil 

sako, kým čakáme kvôli tomu teplu, ktoré tu je. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru: Dobrý deň. V zmysle zákona 583 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tradične tak, ako každý rok predkladáme 

miestnemu zastupiteľstvu správu o hospodárení mestskej časti za predchádzajúce obdobie. 

Tento materiál bol predložený všetkým komisiám, prešiel miestnou radou. Myslím, že 

obsahuje všetky odpovede na vaše otázky, ktoré ste mali, čo sa týka hospodárenia 

mestskej časti v priebehu roka, zapájanie príjmov ako bežných príjmov, kapitálových 

príjmov, finančných operácií oproti tomu výdavky, takisto hospodárenie našich 

príspevkových a rozpočtových organizácií, tak ako aj našich akciových spoločností 

a Televízie Ružinov ako s.r.o. Správa obsahuje výsledok hospodárenia, ktorý vo výške dva 

celá osem milióna navrhujeme previesť do rezervného fondu. Je to vlastne uznesenie, 

ktoré by sme boli radi, keby ste ho mohli schváliť, tento prevod. Po tomto prevode tieto 

finančné prostriedky budú prevedené a budú môcť byť použité na kapitálové výdavky 

zapojením do budúceho roka. Miestne zastupiteľstvo môže aj neschváliť toto 

hospodárenie, avšak musí byť presne určené, čiže bude musieť byť s výhradou, 

konkrétnou výhradou. Ďakujem. Ak máte nejaké otázky. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. A o krátke stanovisko poprosím ešte aj 

miestneho kontrolóra pána Furina. Ďakujem veľmi pekne pani Lehotayová. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Zákon o obecnom zriadení ukladá 

povinnosť hlavnému kontrolórovi vyjadriť sa k záverečnému účtu, čo týmto činím. 

V svojej správe musím niektoré veci explicitne konštatovať a to návrh záverečného účtu 

Mestskej časti Bratislava na rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonom 583 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu bol verejne 

sprístupnený na úradnej tabule v zákonom stanovenej lehote, to znamená najmenej pätnásť 

dní. Mestská časť  v roku 2018 si splnila povinnosť v zmysle paragrafu šestnásť zákona 

o rozpočtových pravidlách a dala svoju závierku overiť audítorovi. Ďalej konštatujem, že 

predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa paragrafu šestnásť 

citovaného zákona a obsahuje údaj o plnení rozpočtu včlenený podľa paragrafu desať, 

obsahuje bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave vývoja dlhu, údaje hospodárení 

príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti, prehľad o poskytnutých dotáciách 

podľa paragrafu sedem a hodnotenia plnenia programov obce. Údaje o nákladoch, 

výnosoch podnikateľskej činnosti, návrh záverečného účtu neobsahuje, pretože miestna 

časť podnikateľskú činnosť priamo nevykonáva. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované 

podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením ministerstva financií číslo 01 a tak 

ďalej, a tak ďalej v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovujú druhová ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej organizácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní 

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. Konkrétne čísla nebudem hovoriť, tie sú 

v návrhu a prípadne budú predmetom diskusie, alebo vašich otázok. Ďalej by som chcel 

konštatovať, že prebytok hospodárenia mestskej časti bol dosiahnutý na príjmovej strane 

rozpočtu predovšetkým prekročením výnosu dane z príjmov fyzických osôb približne 

o milión tristopäťdesiattisíc a vysoký výbor tejto dane prekročil všetky predikcie 

finančného inštitútu, takže nie je to tým, že by sme my, respektíve ekonomický odbor zle 
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odhadoval príjmy. Na výdavkovej strane rozpočtu bol prebytok na jednej strane 

dosiahnutý úsporou v bežných výdavkoch, kde pozitívne môžeme hodnotiť predovšetkým 

úsporu na prevádzkových nákladoch miestneho úradu a na druhej strane nízkym čerpaním 

kapitálových výdavkov, čo je už menej priaznivá okolnosť. Návrh záverečného účtu 

obsahuje i prehľad o stave vývoja dlhu mestskej časti, zostatok nesplatenej istiny úveru je 

k 31.12.2018 milión šesťdesiatdeväťtisíc eur, čo predstavuje tri celé dva percenta bežných 

príjmov. Súčasťou záverečného účtu je i návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia. Po 

zhodnotení všetkých uvedených skutočností konštatujem, že predložený záverečný účet 

a správa o hospodárení miestnej časti sú spracované zodpovedne. Všetky dôležité 

skutočnosti v čerpaní jednotlivých položiek sú dostatočne vyčerpávajúco zdôvodnené 

v textovej časti materiálu a verne zobrazujú hospodárenie mestskej časti v roku 2018 

a preto odporúčam schváliť bez výhrad predložený záverečný účet. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu hlavnému kontrolórovi a nech sa páči, 

otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pani viceprimátorka Štasselová, nech sa páči. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujeme pekne za materiál. Ja som sa chcela opýtať na dve 

položky. Jedna položka je čerpanie, kde som, ekonomická oblasť v cestnej doprave 

päťdesiatosem celé dva percenta, že prečo je to vlastne len tých päťdesiatosem percent 

a potom je tam ďalšia položka k rekonštrukcii, je tu síce vysvetlené, že rekonštrukcie 

neboli zrealizované z dôvodu nezverenia majetku z hlavného mesta Bratislava. Ako 

môžeme pomôcť, či sú teda tie žiadosti o zverenie majetku stále aktuálne, či je to na tom 

meste, či nemôžeme nejako pomôcť a súčasne teda, či to platí pre všetky rekonštrukcie? 

Čiže tie dve otázky mám. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Na druhú otázku odpoviem priamo ja. Vlani 

prepadla rekonštrukcia napríklad detského ihriska Albrechtova, alebo rekonštrukcia 

myslím v Starom Ružinove a stále čakáme na to zverenie. Máme prisľúbené od mesta, že 

v septembri to bude zverené a zatiaľ sme predbežne dostali súhlas, že môžeme tie 

rekonštrukcie vykonať, čiže ideme sa do nich toto leto pustiť. Prvá časť otázky. Nech sa 

páči pani Lehotayová. 

 

Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru: Mali ste teda tú prvú otázku, to bolo, 

budovanie cyklistických trás, tam je vlastne odpoveď taká, že náš odbor územného 

plánovania, ktorý vyhlásil verejné obstarávanie, tak vlastne nikto sa nám neprihlásil ako 

vykonateľ tohto diela. Tak vlastne potom sa táto výzva sa opakovala a nakoľko už potom 

bola jeseň a nebolo možné vlastne tieto cyklistické trasy zrealizovať. Túto požiadavku my 

sme napriek tomu, že sa to minulý rok nezrealizovali tieto práce, máme ich v tohtoročnom 

rozpočte. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem ak by ste potrebovali viac k tomu, tak pani Szokeová sedí 

hneď v rade za vami a vie vám povedať potom, v akom sú konkrétnom stave tieto práce. 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som mala takú pripomienku, alebo 

otázku, neviem či to treba uznesením, alebo takú prosbu. Poplatok za rozvoj, myslím si, že 

je to naozaj veľká suma na to, aby sme vedeli o tom viac, pretože iné položky boli možno 

tak obsiahlejšie rozpísané. Mňa by napríklad zaujímalo, v akom obvode bol poplatok za 

rozvoj vyrúbený. Čiže nielen v ktorom katastrálnom území, od akého developera, za akú 

stavbu, v akom katastrálnom území a v akom obvode bol použitý a na aký účel bol 

použitý. Napríklad v Kanade to majú tak, že sa zasiela obyvateľom email, že tuto sa pri 

vás stavalo ja neviem tri roky a na základe toho poplatku sme postavili detské ihrisko, 
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cestu a tým pádom ste až tak netrpeli a to je taká kompenzácia toho poplatku za rozvoj, že 

tí obyvatelia, ktorí trpia tou výstavbou, sú nejakým spôsobom kompenzovaní a mal by byť 

ten poplatok za rozvoj využitý v tom území, minimálne teda v blízkosti tej stavby a my 

momentálne teda vôbec nevieme, že či to tak je, či ten poplatok za rozvoj, či tá filozofia je 

dodržiavaná a ja teda mám otázku na vás, pani Lehotayová, či je to vôbec možné úradom 

získať takéto údaje? Či viete dať dokopy takú nejakú tabuľku prehľadnú a ak áno, či to 

môže byť napríklad polročne zasielané poslancom, prípadne v tom materiáli potom aj 

obsiahlejšie naformulované? Ďakujem za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, s faktickou poznámkou ešte pani viceprimátorka 

Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ja možno doplním len tú otázku, že vlastne bolo prijaté uznesenie, 

na základe ktorého by sa mali vytvoriť pravidlá používania poplatku za rozvoj a teda 

pravidlá pre ten fond, že ako ďaleko sme s tou prípravou, tak to je na doplnenie tej otázky. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujem. Dovolím si za predkladateľa odpovedať. Fond je 

predložený ako jeden z ďalších bodov tohto rokovania dnes a pani Ďurajkovej, my 

hovoríme o záverečnom účte za rok 2018, kedy sa ešte nečerpal poplatok za rozvoj a len sa 

tvoril a myslím, že pani Lehotayová vám presne povie, kde v tom materiáli je aj tá 

tabuľka, že ako bol tvorený a tak, ako sme sa dohodli, keď sme schvaľovali rozpočet, tento 

rok sme naozaj tie prostriedky, ktoré sme zapojili po prvýkrát, použili na všeobecné veci, 

typu investície napríklad do strojov, na strihanie zelene, kosačiek a podobne a samozrejme 

od budúceho roka, už keď to budeme zapájať, budeme zohľadňovať aj tieto veci. Pani 

Lehotayová doplní. 

 

Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru: Na strane devätnásť, dúfam, že máme ten 

istý, neviem, či máte s uznesením, máte presne vyčlenené katastrálne územie, v ktorej 

časti, koľko boli tieto financie vybraté. Skutočnosť k 31.12.2018 bol 

osemstošesťdesiatosemtisíc. Naozaj v roku 2018 nebolo čerpanie žiadne. Samozrejme aj 

na územno-plánovacej komisii, myslím, sme hovorili o tom, že budem predkladať 

informáciu o tvorbe a o čerpaní z tohto fondu, tak potom myslím, že som tam aj 

predkladala takú štruktúru, v akej štruktúre my presne vedieme evidenciu o tomto 

poplatku za rozvoj, samozrejme bude vám sprístupnený. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Len by som ešte dodal, pán kontrolór ma 

práve upozornil, že my nemôžeme poskytovať individuálne údaje o týchto poplatkoch. 

Údajne to spadá pod daňové tajomstvo, takže to je tiež vec, ktorú tu musíme riešiť. Ale 

teda za tie katastrálne územia, ako zákon žiada ich, teda samozrejme, vedieme a viesť 

budeme. Pani Ďurajková s faktickou poznámkou. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem. Ja som tiež na tej strane devätnásť a jediný údaj teda 

je, v ktorom katastrálnom území to bolo vybrané, to som vlastne tam nečítala v tých 

mojich poznámkach. Ja môžem zopakovať, v akom obvode bolo vyrúbené, máme deväť 

obvodov, od akého developera, okej beriem nedá sa to, v akom katastrálnom území 

a v obvode bolo použité. Okej, chápem, že teraz nebolo použité, ale teda do budúcna by 

sme to radi vedeli a na aký účel, netreba povedať konkrétne, iba napríklad detské ihrisko, 

alebo cesta, alebo ja neviem nejaký iný verejnoprospešný účel. Pýtam sa teda vás, pán 

starosta, mám to dať uznesením, alebo ako budeme postupovať, lebo teraz fakt neviem, že 

čo mám, ako to mám naformulovať, aby sa to teda aj reálne dialo do budúcna. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem odpoveď je, že zákon nám káže viesť to a evidovať to 
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podľa katastrálnych území a nie podľa obvodov a to je odpoveď. Navyše mnohé stavby, 

hlavne veľké napriek tomu, že vyrastú v jednom obvode, tak spôsobujú napríklad 

dopravné zaťaženia aj pre ďalšie a susedné obvody. Konkrétne v prípade Ružinova by to 

znamenalo, že obrovskú sumu peňazí v najbližšom období milión eur vyberieme na 

Nivách, ale to neznamená, že napríklad Prievoz nebude zasiahnutý dopravou z Nív, ktorá 

bude zvýšená kvôli tým biznis centrám napríklad, ktoré tam vznikajú. Nech sa páči, ďalšia 

v rozprave pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ja som zabudla. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja nerozumiem 

tomu utajovaniu, že nemôžeme vedieť, z ktorého obvodu Ružinova tie peniaze, ktoré 

prišli, keď napríklad stavebné povolenie môžeme vedieť do detailov, lebo sa má 

zverejňovať, ale nemôžeme vedieť, že vieme podlahovú plochu a keby sa niekomu chcelo 

zobrať kalkulačku do ruky, tak by to mohol aj vypočítať. Podľa predpisu, takže aké 

utajovanie? Ja s tým zásadne nesúhlasím, lebo som počula, že už ani parcelné čísla sa 

nesmú zverejňovať, takže to ako, to proste preháňajú, to nie je možné, aby ten predpis 

o utajovaní osobných údajov bol až taký nezrozumiteľný, respektíve každý si ho vykladá, 

ako chce, ako mu to vyhovuje. Ale ja by som sa chcela opýtať, pán starosta, ako ktorý bod 

máme ten fond na ten mestský poplatok? Lebo to dnes v zastupiteľstve? Môžete mi 

povedať číslo? Lebo ja to tu nevidím. My tu máme iba fond na starostlivosť o dreviny, ale 

fond na využívanie tohto príspevku, teda poplatok za rozvoj, to nevidím, tak možno bude 

v septembri. Prosím? Tie pravidlá. Možno mi ušlo, že /nezrozumiteľné/... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nech sa páči, pani Lehotayová, bod číslo jedenásť. 

 

Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru: Pani Šimončičová, minulý rok sme 

schvaľovali štatút tohto fondu poplatku za rozvoj, pretože ako sme ho začali vyberať, tak 

vlastne aby bola presná evidencia, nakoľko my časť odvádzame magistrátu, čas ostáva 

u nás, tak tá presná evidencia v tom fonde je. Takže ten fond už je založený. Neviem teda, 

teraz ho samozrejme nezakladáme, čiže už je existujúci tento fond. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, ospravedlňujem sa, my schvaľujeme zásady pre tvorbu 

a čerpanie jeho prostriedkov. Nech sa páči pani Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne, len /nezrozumiteľné/... že sme zakladali ten 

fond, len sme vtedy povedali, že sa musia pripraviť pravidlá používania a na to sme sa 

pýtali, že kde sú tie pravidlá? To ešte nemáme. 

 

Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru: Veď máme VZN, v ktorom ... 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ale neboli presne pravidlá, to VZN-ko bolo veľmi 

všeobecné. Schválili sme, že pravidlá sa pripravia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ale pravidlá sú v bode číslo jedenásť dnes.. a pravidlá sú v bode 

číslo jedenásť dnes na programe zastupiteľstva. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ale to je na obnovu zelene. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nie, tam je aj zásady pre tvorbu a čerpanie fondu obnovy a výstavby 

chodníkov, komunikácií a cyklotrás. Treba si celý ten materiál prečítať. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ale to je málo, pán starosta, lebo ten poplatok za rozvoj 

môžem použiť aj na iné veci, čiže je to časť... 
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Martin Chren, starosta MČ: Dobre, navrhujem, aby sme túto debatu presunuli do bodu jedenásť. 

Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja ak sa nemýlim, my sme mali uznesenie, že chceme 

vypracovať práve takéto pravidlá, že kde teda je použitý ten poplatok za rozvoj, aby to 

bolo nám povedané. Neviem z hlavy, alebo neviem to rýchlo nájsť, ktoré to bolo 

uznesenie, ale bolo to už v tomto zastupiteľstve. Takže ja navrhujem k tomu sa vrátiť, lebo 

to je tým pádom nesplnené uznesenie. Naozaj chceme vidieť, ak je nejaký investičný 

zámer na Nivách, aspoň teda časť tých peňazí, že ide na Nivy, aby tých obyvateľov, ktorí 

sú najviac dotknutí, aby aj videli naozaj tú svoju kompenzáciu. Čiže to je niečo, čo s pani 

Lehotayovou my sme hovorili aj neoficiálne, ale my sme chceli, aby to bolo normálne 

transparentné pravidlá, či už pôjde desať percent do poplatku, do fondu na rozvoj 

chodníkov, alebo dvadsať percent, alebo niekde inde, ale aby tie pravidlá skrátka boli 

jasne napísané, dané a aby boli potom aj skontrolovateľné, aby bolo vidno to 

/nezrozumiteľné/... možno ako pani Lehotayová hovorila, raz za štvrť roka prinesie na 

komisiu ukázať, raz za rok to bude minimálne v záverečnom účte a aj ku týmto fondom, 

čiže aj fond poplatku za rozvoj. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, pán predseda my tento rok prvýkrát zapájame zdroje z poplatku 

za rozvoj a prvú správu dostanete k 30.6. tohto roka. Po pol roku. Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči. Ak nie sú ďalšie vystúpenia v rozprave, poprosím návrhovú komisiu 

o predloženie uznesenia. 

 

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

časti Bratislava - Ružinov k bodu číslo päť predkladá Návrh záverečný účet a správa 

o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2018 v zmysle predloženého 

materiálu. Dajte prosím, pán starosta, o tomto návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a dámy a páni, prosím hlasujte o uznesení, 

ako bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov dvadsaťdva z 

dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 11 

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

 –  uznesenie č. 68/V/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: A prechádzame na bod číslo šesť rokovania. Dovoľte, ešte by som 

možno využil túto debatu o developerskom poplatku tým, že tu máme pani 

viceprimátorku, my sme opakovane žiadali aj hlavné mesto, aby nám rovnako dalo 

informáciu o tom, ako využívať developerský poplatok, keďže jednu tretinu posielame 

hlavnému mestu. Tento rok sme už vyše šesťstotisíc eur poslali a tie by mali byť 

vynaložené na územie Ružinova, keďže tu vznikli. Čiže toto isté, čo žiadame od mestskej 

časti, budeme žiadať aj od hlavného mesta. To len možno taký odkaz.  

 

Bod č. 6 

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

01.01.2018 do 31.12.2018 
 

Martin Chren, starosta MČ: Bodom číslo šesť je Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského 

domova seniorov za rok 2018 a poprosím pani poverenú riaditeľku Kostkovú, aby nám 

predniesla stručnú informáciu o hospodárení domova seniorov za rok 2018. Pardon, 
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ospravedlňujem sa, ja už som veľmi, mám asi zle očíslované body pred sebou, takže bod 

číslo šesť je Ružinovský športový klub. Pán Lenár je už naštartovaný, tak nech sa páči. 

Rozbor činnosti a hospodárenie. 

 

Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ Ružinovského športového klubu: Dobrý deň dámy a páni. 

Dovoľte mi predložiť rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za 

rok 2018. Tento materiál bol prerokovaný na pôde Ružinovského športového klubu 

následne na to v miestnej rade Mestskej časti, v komisiách školstva, kultúry a športu a vo 

finančnej komisii. Ružinovský športový klub v roku 2018 hospodáril s rozpočtom zhruba 

na úrovni jeden a pol milióna eur, hospodárenie bolo kladné. Organizácia splnila všetky 

naplánované úlohy a činnosti za rok 2018. Ak máte nejaké otázky, som pripravený 

zodpovedať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ, za úvodné slovo a otváram 

rozpravu k tomuto bodu programu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, viem, že pán 

vicestarosta Gašaj by nám ešte chcel povedať o aktuálnom stave v RŠK a investíciách, 

ktoré tam možno bude potrebné zvažovať v budúcom období. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Tak k nejakým investíciám, ktoré 

sa týkajú RŠK máme tam v podstate havarijný stav na chladiacom systéme a momentálne 

bude to aj v návrhu zmeny, prvej zmeny rozpočtu. My sme chceli nejakým spôsobom 

navýšiť prostriedky a to práve vlastne na opravu tohto chladiaceho systému, no a už som 

niekoľkokrát avizoval, alebo niekoľkým z vás, pánom poslancom, pani poslankyniam 

myslím, že hovoril o tej budúcnosti, ktorú by sme chceli v rámci nejakého rozvoja tohto 

štadióna, alebo teda štadióna, nazvem to zlatého vajca RŠK. Najprv musíme dospieť 

k tomu, že v septembri, ak sa to teda podarí pánovi starostovi, tak dôjde k urovnaniu 

nejakých sporov, alebo ani nie k urovnaniu sporov, ale k tomu, že dostaneme do správy 

pozemky, ktoré momentálne naše nie sú. Týka sa to hlavne pozemkov, ktoré sa nachádzajú 

pod druhou halou zimného štadióna, pozemky pod hotelom a pozemky parkoviska, ktoré 

sú bezprostredne spojené teda so zimným štadiónom a keď sa nám toto podarí, tak by sme 

potom chceli naplánovať nejakú z alternatív ohľadom modernizácie, rekonštrukcie 

štadióna, takisto rekonštrukcie toho hotela, reštaurácie a poprípade ak sa nám to takisto 

podarí nejakým spôsobom pretaviť do reálneho plánu. Mohla by tam vzniknúť niekde 

pravdepodobne plaváreň mestskej časti. Takže asi takto v skratke. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Možno len doplním, o zámene pozemkov 

s nemocnicou sa bude rokovať vo štvrtok na mestskom zastupiteľstve. Dúfam, že to dobre 

dopadne to vec, na ktorom sme intenzívne pracovali skoro rok s ľuďmi z magistrátu 

a naozaj dúfam, že to dobre dopadne a že mesto sa dostane k pozemku pod štadiónom, 

následne predpokladám, že nám ho zveria, aby sme ho vedeli užívať. Ďalší v debate pán 

poslanec Bodnár, nech sa páči. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. My sme sa s pánom Lenárom aj bavili o toaletách na 

Štrkovci. Ja totiž plánujem navrhnúť zmenu rozpočtu, aby boli vybudované na toaletách 

prebaľovacie pulty pre mamičky, lebo tam je strašne veľa ako mamičiek, to sa im zíde 

a takisto umývadlá pre deti, aby boli nižšie, lebo tie trojročné deti, pre nich je to fakt 

vysoko to umývadlo. Tak len toľko, to je ten výsledok toho rokovania na komisii. 

 

Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ Ružinovského športového klubu: Výsledok toho rokovania už je 

pretavený do reality, my na tom sme začali pracovať. Presne tak, ako hovoríte. Nielen teda 

tie prebaľovacie pulty, umývadlo, ale aj toalety pre dievčatá a takisto aj pre chlapcov to 

upravíme tak, aby aj tí menší sa tam mohli zrealizovať. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave s druhým vystúpením pán 

vicestarosta Gašaj. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Zabudol som ešte vlastne len 

doplním tú myšlienku, ktorú... alebo tú prezentáciu o nejakú finančnú stránku veci. A teda 

už dnes sme aj spolu s pánom riaditeľom teda, alebo v minulosti sme absolvovali stretnutie 

napríklad na Zväze slovenského ľadového hokeja, ktorí nám vyjadrili aj finančnú podporu. 

V podstate v spolupráci s nimi bolo zrekonštruovaných niekoľko mestských hokejových 

štadiónov v rámci celého Slovenska a teda povedali nám, že pokiaľ by sme sa do toho 

pustili, tak samozrejme máme ich plnú podporu aj v zmysle teda finančnej, pretože tá 

náročnosť bude naozaj veľká a takisto, čo sa týka aj plavárne, tak napríklad momentálne 

mám informáciu, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní je materiál národnej 

obnovy športu, kde vlastne bude možné sa uchádzať o nejakú dotáciu aj na plavárne, takže 

toto sú nejaké zdroje financovania, ktoré nechcem povedať, že máme predkomunikované, 

ale uvažujeme s ich podporou, takže aby ste aj vedeli, že to zaťaženie, ktoré v prípade, 

teda to finančné zaťaženie, že v prípade, že sa rozhodneme do takejto alternatívy ísť, 

budeme sa ho snažiť kompenzovať z prostriedkov nielen teda našich, ale aj externých 

zdrojov. Takže toľko k veci. Keby náhodou ešte niekto sa chcel na to opýtať, tak kľudne aj 

po zastupiteľstve, alebo hocikedy môžete za mnou prísť. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu vicestarostovi. Ak sa nikto ďalší do 

rozpravy nehlási, ďakujem veľmi pekne aj pánu riaditeľovi a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

 

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

časti Bratislava - Ružinov k bodu číslo šesť predkladá Návrh na Rozbor činnosti 

a hospodárenia Ružinovského športového klubu príspevkovej organizácie za obdobie od 

prvého januára 2018 do tridsiateho prvého decembra 2018 schvaľuje Rozbor rozbor 

činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu príspevkovej organizácie za 

obdobie od 1. 1. do 31. 12. 2018. Dajte prosím, pán starosta, o tomto návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem dámy a páni,  hlasujte prosím. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že uznesenie sme schválili jednohlasne počtom hlasov 

dvadsaťjedna a dvaja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č. 12 

za: 21 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

 –  uznesenie č. 69/V/2019 

 

 

Bod č. 7 

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018 
 

Martin Chren, starosta MČ:  Bodom číslo sedem na druhý pokus je teda Rozbor činnosti 

a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018. Vítam medzi nami poverenú 

riaditeľku pani Kostkovú. 

 

Gabriela Kostková, poverená riadením Ružinovského domova seniorov: Dobrý deň, dovoľte 

mi, aby som predložila Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za 

rok 2019. Takisto aj náš materiál prešiel všetkými rokovaniami v našom zariadení, 

v komisiách, v rade. Určite pán starosta povie, že sme najväčšie zariadenie na Slovensku. 

Ja by som vám len chcela povedať, že sme vlastne jediná príspevková organizácia v rámci 
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zariadení na celom Slovensku. Čiže všetko sú rozpočtové, my fungujeme ako jediná 

príspevková organizácia, čiže to znamená, že sme napojení na rozpočet mestskej časti 

formou príspevku. V materiáli máte presne rozobraté služby, ktoré poskytujeme podľa 

zákona 448 o sociálnych službách. Je tam rozobraté hospodárenie položkovite, skončili 

sme s kladným výsledkom hospodárenia. Je tam uvedená aj nákladovosť jednotlivých 

zariadení. Možno pre informáciu, že máme budovu na Sklenárovej 14, kde je 

dvestopäťdesiat obyvateľov, na Pivonkovej máme lôžkové oddelenie tridsaťosem, okrem 

toho nám patrí za odmenu päť denných centier, to sú bývalé kluby dôchodcov a máme dve 

výdajne stravy. Takže nech sa páči, rada vám zodpoviem na vaše otázky. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani riaditeľka a otváram rozpravu k tomuto 

bodu programu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, tak ukončujem rozpravu. Ďakujem vám 

veľmi pekne za prácu, ktorú robíte a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov k bodu číslo sedem predkladá návrh na rozbor činnosti 

a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018. Schvaľuje rozbor činnosti 

a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018. Dajte prosím, pán starosta, 

o tomto hlasovať. Ďakujem. 

 

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

uznesení. 

 

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

dvadsaťjedna za, dvaja nehlasovali. 

hlasovanie č. 13 

za: 21 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

 –  uznesenie č. 70/V/2019 

 

Bod č. 8 

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018  
 

Martin Chren, starosta MČ: Pokračujeme v programe bodom číslo osem - Rozbor činnosti 

a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018. To je ten, ktorý nie je najväčší na 

Slovensku, ale tiež je pod našou mestskou časťou. Poprosím pani riaditeľku Samolejovú o 

predloženie úvodného slova. 

 

PhDr. Eva Samolejová, riaditeľka Domova dôchodcov Ružinov: Dobrý deň prajem. Predkladám 

materiál rozbor činnosti hospodárenia Domova dôchodcov. Tento materiál bol 

prerokovaný na pôde domova dôchodcov, následne na mestskej rade a potom vo vecne 

príslušných komisiách. Naše zariadenie poskytuje tri služby a to celoročnú pobytovú 

službu, čo je zariadenie pre seniorov, ďalej poskytujeme terénnu opatrovateľskú službu 

v zmysle paragrafu štyridsaťjedna a samozrejme ešte máme aj tretiu službu a to príprava 

obedov pre Ružinovčanov, ktorú potom v rámci opatrovateľskej služby rozvážame rovno 

do domácností. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani riaditeľka a otváram rozpravu k tomuto 

bodu programu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, tak pani riaditeľka, ďakujem aj vám za 

prácu, ktorú robíte. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú 

komisiu o prednesenie uznesenia. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 
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Bratislava - Ružinov predkladá k bodu číslo osem - Rozbor činnosti a hospodárenia 

Domova dôchodcov za rok 2018, schvaľuje Rozbor činnosti a hospodárenia Domova 

dôchodcov za rok 2018. Dajte prosím, pán starosta, o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

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

ako bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov dvadsaťjedna za, 

dvaja poslanci nehlasovali. Ďakujem ešte raz. 

hlasovanie č. 14 

za: 21 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

 –  uznesenie č. 71/V/2019 

 

Bod č. 9 

Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2018  
 

Martin Chren, starosta MČ: Bodom číslo deväť je Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice 

Ružinov za rok 2018. Poprosím pani riaditeľku Horákovú o predloženie stručného 

úvodného slova. 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta, páni 

zástupcovia, pán prednosta, dámy a páni. Som v rozpakoch, lebo myslela som si, že predsa 

prvé zastupiteľstvo organizáciu trošku treba aj predstaviť, aspoň niekoľkými vetami, ale 

kolegovia povedali, že vždy veľa rečním, tak ak dovolíte, aby som nezdržovala, poviem 

len to, že takisto bol rozbor v komisiách, v rade a všade schválený. To, čo robíme 

sústreďujeme sa na prácu s deťmi nielen výpožičky, seniormi, mládežou, kde sú rezervy, 

tak poviem len také pozitíva, že sme veľmi radi, že sa nám podarilo zrekonštruovať 

budovu na Tomášikovej, zatepliť ju, okná urobiť a že to tam esteticky ako tak vyzerá. Hrdí 

sme na to, že sme hádam jediní, ktorí vydávame z knižníc na Slovensku knižky pre menej 

solventných obyvateľov, lebo aj to nejaká predstava a taká silná, veľmi silná zbraň sú 

podujatia, ktoré robíme rôznych žánrov a druhov. Samozrejme máme aj rezervy, máme 

plány do budúcnosti, takže s vašou podporou, ak to pôjde, tak hádam vás nesklameme 

a budeme ich realizovať. Ináč, keby vás čokoľvek zaujímalo, tak veľmi radi vás v knižnici 

privítame a zodpovieme na otázky. Ďakujem veľmi pekne za podporu a za vôbec to, že 

máme priestor v tejto mestskej časti realizovať kultúrno-informačnú činnosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani riaditeľka a otváram rozpravu k tomuto 

bodu programu. Nech sa páči, môžete sa prihlásiť. Prvá prihlásená v rozprave pani 

viceprimátorka Štasselová, nech sa páči. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja som sa chcela opýtať, že v minulom volebnom 

období ste mali celkom problémy udržať tých mladých ľudí, ktorí tam ako tvorivo 

pristupovali k tej knižničnej činnosti, že ako to vidíte teraz? 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Tak to je tiež taká háklivá otázka, 

pretože asi narážate na aj ten útvar marketingu, že sme videá začali nahrávať, natáčať 

vlastne sme asi jediná knižnica, ktorá natočila videofilm aj v anglickej verzii a bol na 

medzinárodnom v Tatrách sympóziu informačnom prezentovaný, tak náš útvar marketingu 

momentálne je neobsadený, pretože tie šikovné dve mladé dievčence, jedna išla na 

materskú dovolenku, má bábätko a druhá dostala ponuku, kde má dvakrát taký plat, ako 

v knižnici, takže bez komentára. Takže hádam do budúcna sa nám podarí aj kamennú 

knižnicu oproti virtuálnej trošku zviditeľniť. Možno takou atraktívnejšou aj personálnou 
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politikou aj podobne. 

 

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

poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som chcel poďakovať pani riaditeľke za veľmi 

záslužnú činnosť, je to knižnica, čítanie veľmi veľká výzva naozaj pritiahnuť k tomu 

mladých a pritiahnuť aj tie pracovné sily, ako hovorila pani viceprimátorka. Takže ak bude 

niečo, čo vieme spraviť pre knižnice, zatraktívniť, či už zamestnávanie v knižnici pre 

zamestnancov, alebo aj teda samotnú činnosť knižnice spropagovať na verejných 

podujatiach, určite to radi podporíme a možno, my sme sa bavili už aj na komisii o takej 

možnosti a myslím, že aj na miestnej rade sme to tak nadhodili. Ak by vznikol nejaký 

priestor napríklad v Parku Andreja Hlinku, alebo niekde, ako nejaká verejná kaviareň 

a podobne, určite si chceme predstaviť aj spoluprácu s knižnicou a dostať tie knižky a túto 

činnosť medzi ľudí. Možno nejaké besedy a tak ďalej. Takže ďakujem ešte raz za činnosť. 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Ďakujem pekne. 

 

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

aj by som využil na oznámenie, že už možno budúci týždeň v spolupráci s magistrátom, 

ktorý to realizuje, by mal byť hotový Malý prírodný amfiteáter v Parku pred Paneurópskou 

vysokou školou, ktorý bude ideálnym miestom na takéto diskusie a debaty a povedzme aj 

čitárničky, keď budete chcieť robiť. Ukončujem teda možnosť prihlásiť sa do rozpravy 

a poprosím návrhovú komisiu. 

 

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

Bratislava - Ružinov k bodu číslo deväť - Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice 

Ružinov za rok 2018 schvaľuje Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 

2018. Dajte prosím, pán starosta, o tom hlasovať. Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie: Konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov dvadsať za, traja poslanci 

nehlasovali. Pani riaditeľka ďakujeme aj za prácu, ktorú robíte. 

hlasovanie č. 15 

za: 20 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 3 

 

 –  uznesenie č. 72/V/2019 

 

Bod č. 10 

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

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo desať - Správa o výsledkoch 

hospodárenia spoločnosti Cultus akciová spoločnosť za rok 2018. Keďže pani riaditeľka sa 

nemohla zúčastniť dnešného rokovania, dávam slovo novému predsedovi predstavenstva 

spoločnosti Cultus, pánu Františkovi Fabiánovi. 

 

František Fabián, predseda predstavenstva Cultus a.s.: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za 

slovo. Vážený pán starosta, vicestarostovia, vážené dámy poslankyne a páni poslanci, 

dovoľte mi, aby som vám predložil a zároveň povedal zopár slov o správe za prevádzku 

Cultus akciová spoločnosť, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Ružinov. 

Ako viete, Cultus má na starosti už vo svojich stanovách zapísané kultúrne podujatia, 
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pôvodne to boli predovšetkým veľké podujatia, dneska sa zaoberáme, alebo sa snažíme 

penetrovať aj do sféry menších kultúrnych podujatí. Máme k dispozícii štyri kultúrne 

domy, respektíve spoločenské domy, ktoré sú samozrejme tým, že ich máme v správe, tak 

vyžadujú si svoju vlastnú opateru a chcel by som poďakovať zriaďovateľovi za to, že sa 

momentálne zaoberá nevyhnutnými rekonštrukciami, ktoré tie budovy potrebujú. Majú 

niekoľko desiatok rokov, niektoré sú postavené technológiou, ktorá si vyžaduje svoje 

opravy a možno, že už sú niektoré aj po zenite svojej životnosti. Cultus akciová 

spoločnosť hospodári zhruba s príjmami a nákladmi vo výške jedna celá tri milióna eur. 

To znamená, je to relatívne veľká organizácia, ktorá zamestnáva na TPP zhruba štyridsať 

ľudí a plus tam máme nejakých dohodárov, to znamená v správe máte napísané nejaké iné 

číslo potom, respektíve máte uvedené obidve a zabezpečuje množstvo podujatí, či už 

priamo vo svojej gescii, alebo v spolupráci s ďalšími organizátormi. Od mestskej časti 

dostáva na svoje výkony zhruba pol milióna eur a zvyšných približne 

sedemstopäťdesiattisíc má z vlastných príjmov. Je to predovšetkým príjem z prenájmu 

majetku. Budovy máme prenajaté za jedno euro, to znamená, že na tom prenájme môžeme 

mať nejaké pozitívne hospodárenie, ktoré potom premietame do prípravy podujatí. Ak by 

sme sa mali baviť priamo o tých podujatiach, tak máte to rozobraté na mnohých stranách, 

pričom na strane päť máte v podstate nejakú súhrnnú štatistiku. Celkovo bolo podujatí 

organizovaných, či už v spolupráci, alebo priamo spoločnosťou Cultus vyše päťsto, 

päťstotridsaťšesť s celkovým počtom návštevníkov zhruba stodeväťtisíc. Tých 

stodeväťtisíc je samozrejme nejaké orientačné číslo, nie je možné dokonale spočítať 

všetky podujatia. Na niektoré sú vstupenky, tam je to presné, ale pokiaľ máte verejné 

podujatie, tak sa to zabezpečuje pravidelným sčítaním týchto návštevníkov. To znamená 

chodia priamo skrutátori, ktorí počítajú počet návštevníkov a to potom vyhodnocujeme 

celkove. To znamená, že keď si zoberieme, že je to päťsto podujatí a máte zhruba 

stodesaťtisíc návštevníkov, tak si myslím, že je to naozaj masová záležitosť. Do budúcna 

ako som spomínal, vidíme priestor na zapojenie rôznych segmentov, ktoré máme 

v Ružinove ako obyvateľov a hlavne segmenty zatiaľ považujeme tri. Po prvé sú to rodiny 

s deťmi. Po druhé sú to mladí a rodiny bez detí a po tretie sú to dôchodcovia. V rámci 

týchto skupín ešte budeme ďalej pracovať na precizovaní cieľových skupín tak, aby 

menšie podujatia si našli svoju cieľovú skupinu a tým pádom prinášali čo najvyššiu 

hodnotu pre účastníkov, či už rôznych kurzov, školení, prípadne ďalších kultúrnych 

podujatí. Nechceme zachádzať do oblasti, ktorá je dnes pokrytá komerčnými subjektami, 

tam skôr ich budeme podporovať formou propagácie, alebo nejakým zvýhodneným 

nájomným. Tam, kde uvidíme, že to pole je nepokryté, tak tam bude naša parketa, ktorú 

budeme sa snažiť vykrývať tak, aby sme nielen prinášali vyšší v úvodzovkách blahobyt 

našim spoluobčanom, ale aj tým, ale aj výchovou, predovšetkým mladých ľudí tak, aby 

nám tu neznečisťovali verejné prostredie, aby nám tu nepísali graffiti kade tade a podobne, 

aby sme im vyplnili čas zmysluplnou činnosťou. Na to slúžia krúžky, na to slúžia ďalšie 

kultúrno-výchovné akcie, ktoré plánujeme sa podujať realizovať. Priznám sa, že ja som vo 

funkcii pár týždňov, ani nie tých povestných sto dní, ale naozaj len pár týždňov, možno až 

dní. Mali sme len jedno ustanovujúce zasadanie predstavenstva Cultusu, kde by som chcel 

veľmi poďakovať za veľmi konštruktívnu atmosféru všetkým členom, či je to pani 

Ďurajková, pán Kurhajcová, alebo pani Pilková, ktorá je pravdepodobne momentálne PN. 

Takže sa nezúčastňuje tohto zasadania a taktiež verím, že aj spolu s dozornou radou 

a s ďalšími orgánmi nájdeme spoločnú reč do budúcna. Pripravujeme aj zopár prekvapení, 

myslím si takých, ktoré nás zviditeľnia celobratislavsky, možno celorepublikovo, aby 

vedeli o tom, že Ružinov je prvá najbohatšia obec na Slovensku a druhá najväčšia obec na 

Slovensku. Ak máte nejaká otázky, podrobnejšieho charakteru mám tu so sebou pani 

vedúcu ekonomického oddelenia a pána zástupcu pani riaditeľky, ktorí vedia zodpovedať 

nejaké podrobnejšie otázky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Štvrtá najväčšia obec na Slovensku 
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a v prepočte na obyvateľov určite také Jaslovské Bohunice sú bohatšie. Ale ďakujem. 

 

František Fabián, predseda predstavenstva Cultus a.s.: Verím, že to dobehneme veľmi rýchlo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Ak nie je nikto 

prihlásený, a nech sa páči pani poslankyňa Bacigalová sa chcela prihlásiť zrejme riadnym 

príspevkom, pretože nemá na čo reagovať faktickou poznámkou. Tak nech sa páči, riadny 

príspevok, pani poslankyňa Bacigalová. 

 

Eva Bacigalová, poslankyňa: Áno, ďakujem veľmi pekne. Je to opäť len technická otázka a to 

práve jednej z takých asi zásadných tabuliek na strane šesť, kde chýbajú práve v tej 

záložke udalosti v Spoločenskom dome Trávniky akékoľvek aktivity. To je zrejme naozaj 

len technická chyba však? 

 

František Fabián, predseda predstavenstva Cultus a.s.: Nie, nie je to chyba. Máme to tam 

vykázané neskôr. Čiže ja by som možno poprosil pána Debnára, pán Debnár poďte 

povedať to, čo ste mi povedali včera na túto otázku. Pán Debnár je zástupcom pani 

riaditeľky. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dovolím si opraviť, pán Bednár. 

 

František Fabián, predseda predstavenstva Cultus a.s.: Pán Bednár, áno. Vidíte, som vo funkcii 

naozaj len zopár dní. Nech sa páči. 

 

Richard Bednár, zástupca riaditeľky Cultus a.s.: Príjemný dobrý deň. Čo sa týka Spoločenského 

domu Trávniky, tak ten je v zásade obsadený nájomcami. Takže čo sa týka školských 

podujatí, divadelných predstavení, filmových premietaní, koncertov, nič také sa tam 

nedeje. Takže to je jediný kultúrny dom, ktorý máme obsadený nájomcami. Sú tam aj 

nejaké tanečné školy, sú tam napríklad írske tance a tak ďalej. Takže je tam kultúra, ale to 

sú všetko nájomcovia a majú tam svoju činnosť. Keď sa pozriete na ďalšiu stranu číslo 

sedem, tá posledná tabuľka, Spoločenský dom Trávniky, tak tam sú presne rozpísané, že 

aké činnosti sú tam. 

 

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

ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu. Držím palce v ďalšej práci a poprosím 

návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

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

Bratislava - Ružinov k bodu číslo desať predkladá návrh Správu o výsledku hospodárenia 

Cultus Ružinov akciová spoločnosť za rok 2018. Berie na vedomie Ssprávu o výsledku 

hospodárenia Cultus Ružinov a.s.  za rok 2018. Dajte prosím o tomto návrhu hlasovať, pán 

starosta. Ďakujem. 

 

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

bol predložený. 

 

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

dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 16 

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

 –  uznesenie č. 73/V/2019 
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Bod č. 11 

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  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo jedenásť a to je Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia o štatúte účelových peňažných fondov Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. A poprosím pani riaditeľku finančného odboru Lehotayovú, aby 

predniesla úvodné slovo. 

 

Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru: Mestská časť Bratislava – Ružinov 

týmto návrhom rozširuje štatút účelových peňažných fondov mestskej časti o dva peňažné 

fondy. O fond výsadby a starostlivosti o zeleň a fond obnovy a výstavby chodníkov, 

komunikácií a cyklotrás. V materiáli máte vyčlenené presne tvorbu týchto dvoch fondov. 

Fond výsadby a starostlivosti o zeleň, jeho príjmovou časťou bude príjem za výrub 

stromov, ktorú mestská časť presne eviduje v príjmovej časti rozpočtu a fond obnovy 

a výstavby chodníkov, komunikácií a cyklotrás. Jeho tvorba bude dvadsať percent 

vyčlenená z poplatku za rozvoj z konečného stavu roka k 31.12. teda predchádzajúceho 

roka jeho saldo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, v návrhu teda ide o to, aby sme 

účelovo viazali prostriedky tie, ktoré idú zo zelene na zeleň a účelovo viazali to, že 

dvadsať percent z developerského poplatku pôjde naozaj do zlepšenia komunikácií 

chodníkov a výstavby nových cyklotrás, aby sme teda mali do budúcna istotu, že budeme 

vedieť, že na tieto témy sa nebude zabúdať a že sa do nich bude investovať. Do rozpravy 

ako prvý prihlásený pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja by som chcel v tejto súvislosti vyzvať poslancov, keďže ten 

fond sa nám minimálne z toho poplatku za rozvoj, čo sa týka tých chodníkov a cyklotrás 

celkom slušne naplní a bude treba realizovať, tak jednak výzva na miestny úrad, aby 

novovytvorené investičné oddelenie dokázalo rýchlo fungovať, aby sa nestalo teda to, čo 

minulý rok, že až v druhom polroku sa rozbehne súťaž na cyklotrasu. Nikto sa neprihlási, 

opakovaná súťaž sa už nestihne a peniaze sa prenesú do ďalšieho roka, ale cyklotrasa nie 

je a druhý je aj apel na všetkých vás kolegov, milí kolegovia poslanci, na komisii dopravy 

my už od apríla, či ak nie od marca zbierame podnety, ktoré chodníky, ktoré komunikácie 

sú v zlom stave, prípadne kde potrebujete vybudovať aj nejaké malé mikro parkovisko, 

kde je taká možnosť, takže posledná šanca a pripomienka, do siedmeho júla je posledný 

termín, kedy zbierame ešte tieto podnety. Už je to dvakrát predlžovaný termín 

a z niektorých volebných obvodov naozaj nemáme žiadne podnety a niekde toho je veľa, 

aby ste sa potom nesťažovali, že vo vašom volebnom obvode sa prakticky nič neopravuje 

a v iných sa opravuje. Závisí kde ja aký aktívny poslanec, ako si všíma tie potreby 

komunikácií a opráv a pošle podklady. Takže ešte posledná výzva. Pošlite podklady na 

opravy, tabuľku ako to posielať, máte v emaili, aby naozaj tento fond potom mohol byť 

účelne zmíňaný tam, kde sú najväčšie potreby. Je tam bodový systém, ktorý zavádzame 

ako komisia a odborníci to budú bodovať, jednak využiteľnosť chodníka od jedna do tri. 

Čiže ak je veľmi využívaný a je stredne poškodený možno skôr príde na rad, ako veľmi 

zničený chodník, ale kadiaľ prejdú dvaja ľudia za deň. Čiže snažíme sa aj tak nejako 

objektivizovať potrebu tých opráv, ale tie vstupy od vás potrebujeme tiež. Ďakujem. 

 

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

Šimončičová. 
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Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja zase k tomu fondu výsadby 

a starostlivosti o zeleň chcem povedať, že konečne sa ide urobiť poriadok s financiami, 

ktoré dostáva mestská časť za povolený výrub zelene a ukladá sa buď náhradná výsadba 

alebo finančná náhrada. A tá finančná náhrada mala byť stále oddelená nejakým, ja 

neviem, podúčtom, ktoré peniaze sa mohli použiť výlučne na starostlivosť o dreviny. 

Keďže sme to nekontrolovali predtým, to sa priznám, ale že vraj sa to rozplynulo proste 

v rozpočte mestskej časti. Teraz sa to ide dať do jedného fondu, kde to bude výlučne iba 

tvorený ten fond z finančných náhrad. Tento fond sa nazýva fond výsadby a starostlivosti 

o zeleň, ale v tomto prvom kroku, keďže tam zatiaľ nie je neviem ako prebytok peňazí, tak 

sme sa rozhodli to použiť tie financie, ktoré tam sú v tom fonde, výlučne len na 

starostlivosť o dreviny. To znamená na orezy drevín, ktoré máme. A na našej komisii sme 

sa rozhodli aj sme prijali také uznesenie, že v prípade, že sa ten fond bude nejakým 

spôsobom viac ako napĺňať, nielen z finančných náhrad možno aj z niečoho iného, tak 

potom sa ten účel použitia toho fondu môže rozšíriť, samozrejme, so schválením 

miestneho zastupiteľstva. Ale preto nemýľte sa, on sa volá fond výsadby a starostlivosti, 

lebo potom neskôr sa môžu z toho sadiť aj stromy. Zatiaľ sa sadia len z rozpočtu mestskej 

časti, nie z toho fondu. Takže volá sa fond výsadby a starostlivosti o zeleň, ale na začiatku 

sa budú tie financie používať výlučne len na starostlivosť o dreviny, o stromy, ale to ešte 

neznamená, že bude stačiť na tú starostlivosť. Ale minimálne všetky tie peniaze pôjdu na 

orezy, potom plus ešte niečo mestská časť bude musieť pridať, lebo to bude zatiaľ málo. 

Zatiaľ tam nemáme veľa tých finančných prostriedkov, takže prosím o podporu tohto 

fondu. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pri vytvorení tohto fondu pani poslankyňa 

chcem poďakovať, pretože viem, že práve vy ste boli tou inšpiráciou, ktorá nás k tomu 

viedla riešiť to takouto formou, ako samostatného fondu. Pani Lehotayová nech sa páči. 

 

Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru: Ešte by som chcela podotknúť, že 

vlastne v tomto prvom kroku v minulom roku k 31.12 2018 sme evidovali na príjmoch 

deväťdesiatpäťtisíc vlastne pri záverečnom účte a pri vytvorení tohto fondu tie peniaze 

budú prevedené presne na tento fond a mestská časť vlastne na údržbu verejnej zelene 

dáva ročne jedna celá dva milióna. Takže, aby sme mali takú predstavu, že vlastne bude 

teda aj časť týchto peňazí krytých vlastne z tejto položky. 

 

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

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ja viem, že súhlasy na výrub drevín vydáva štátna správa 

tuto na oddelení životného prostredia v Ružinove a my sme ako samospráva, ale napriek 

tomu by som chcela len poznamenať, že nebolo by zlé, keby dávali viac finančných 

náhrad a ja viem, akým spôsobom. Takže bolo by dobré, keby do toho fondu prichádzalo 

viac peňazí a ešte taká malá poznámka. Ten fond je taký, že nemôžte ho naplánovať 

dopredu, lebo neviete kedy tie finančné náhrady prídu, lebo v rozhodnutí o výrube drevín 

sa píše, že ak dostanú platiť, tak potom platia najskôr tak desať dní pred výrubom. A kedy 

budú rúbať, to nikto nevie. Lebo kedy bude mať stavebko a tak ďalej. Čiže to je fond, 

ktorý sa nedá na začiatku naplánovať. On len nám pribúda, pribúda a na konci vieme, 

koľko nám pribudlo s koľko sme použili. Takže len taká výzva, že bolo by dobré, keby 

tých finančných náhrad bolo v tých rozhodnutiach štátnej správy trošku viacej. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne pani vedúca odboru životného prostredia 

Pagáčová je tu medzi a poznačila si toto odporúčanie. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto 

ďalší nehlási do rozpravy k tomuto bodu, tak ukončujem rozpravu k tomuto bodu. 

Ďakujem veľmi pekne pani Lehotayovej, ktorá nemusí odchádzať, lebo o chvíľku bude 
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uvádzať ďalší bod a poprosím návrhovú komisiu. 

 

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

Bratislava - Ružinov predkladá návrh k bodu číslo jedenásť - Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 219 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 

10/2012 zo 14. februára 2012 štatút účelových peňažných fondov Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov v zmysle predloženého návrhu. Dajte prosím, pán starosta, o tomto 

hlasovať, ďakujem. 

 

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

bolo navrhnuté. 

 

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

dvadsaťdva za z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 17 

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

 –  uznesenie č. 74/V/2019 

 

Bod č. 12 

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu, bodom číslo dvanásť je Návrh na prvú 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2019. Kým odovzdám slovo 

pani Lehotayovej ako autorke materiálu, rád by som za predkladateľa na úvod povedal. 

O tomto návrhu sme pomerne intenzívne a dlho rokovali. Najvýznamnejšími položkami 

v tomto návrhu sú také tri skupiny položiek. Prvá je skupina položiek, ktoré sú len 

preklasifikované a keďže máme pomerne užší manévrovací priestor v bežných výdavkoch 

a pomerne voľnejší práve vďaka developerskému poplatku v kapitálových výdavkoch, tak 

maximum, ktoré sme mohli sme sa snažili z bežných výdavkov prehodiť na kapitálové 

výdavky. Ono to vyzerá ako veľké sumy, ale ich účel je zachovaný. Druhá taká veľká 

skupina je navýšenie mzdových prostriedkov a o tomto sme intenzívne debatovali, pretože 

veľká časť týchto prostriedkov bola použitá na vyplatenie odmien trinásteho, štrnásteho 

platu na úrade, z ktorého časť sme vykonali po dohode s predsedami poslaneckých klubov 

už v máji. Pretože na základe novej legislatívy sme tým mohli ušetriť výplatu odvodov 

a ušetrili sme asi dvadsaťtisíc eur oproti tomu, keby sme tie odmeny vyplácali až 

v termíne júnovom. A veľkou, pomerne investičnou položkou je navrhovaná investícia 

šesťstotisíc eur do rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Ja tu vítam medzi nami aj zástupcov 

hasičov a hasičku z nášho Dobrovoľného hasičského zboru v Ružinove o tomto vám určite 

povie viac pán Nikolaj Gečevský a teraz by som odovzdal slovo pani Lehotayovej. 

 

Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru: Takže rozpočet Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov bol schválený miestnym zastupiteľstvom vo februári 2019 a doterajší vývoj 

rozpočtového hospodárenia nám ukázal, že si vyžaduje nejakú úpravu u niektorých 

príjmových a výdavkových položiek. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy nám ponúka túto možnosť a týmto vám predkladáme návrh na prvú zmenu 

rozpočtu na rok  2019. Predkladaný materiál, ktorý máte predložený, bol prerokovaný vo 

všetkých komisiách, kde sme sa o ňom rozprávali, obsahuje informáciu zmien vo 

výdavkovej aj v príjmovej časti rozpočtu. Takisto aj čerpanie fondov. Nech sa páči, ak 

máte nejaké otázky. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, môžete sa prihlásiť do 
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rozpravy. Takže konečne trochu vzrušenia, prvá prihlásená do rozpravy pani predsedníčka 

poslaneckého klubu Biharyová nech sa páči, máte slovo. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Navrhujem doplnenie uznesenia. V 

spolupráci s organizáciou De Paul Slovensko, je to nezisková organizácia. Navrhujeme 

vytvoriť novú rozpočtovú položku na financovanie terénnej sociálnej práce medzi ľuďmi 

bez domova v sume päťtisíc eur. Aj to dám návrhovej komisii. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže ak sa môžem spýtať, poprosím uviesť v pozmeňujúcom návrhu 

teda účel je po dohode s úradom na financovanie terénnej sociálnej práce a odkiaľ treba 

zobrať peniaze v sume päťtisíc eur a kam ich dať. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Na strane príjmov je to zapojenie z rozpočtovej položky údržba 

verejnej zelene a na strane výdavkov na rozpočtovú položku sociálne zabezpečenie. 

Nedefinované. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dôvodom je to, že zatiaľ sa zdá, že 

nečerpáme túto položku na údržbu verejnej zelene a je niekoľko pozmeňujúcich návrhov 

k rozpočtu v celkovej výške asi dvadsaťtisíc eur. Dohodli sme sa, že to teda zoberieme 

z tejto položky a v prípade, že by tam chýbalo, tak ešte v septembri na ňu vrátime peniaze 

v septembrovej zmene rozpočtu. Ale nemyslíme si, že to bude chýbať. Ďakujem veľmi 

pekne. Poprosím predložiť pozmeňujúci návrh návrhovej komisii. Ďalší prihlásený 

v rozprave pán poslanec Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som možno chcel pripomenúť takú históriu. Vo 

februári, keď sme schvaľovali rozpočet, ja som tu všetkých poslancov aj teda úrad prosil 

o to, aby sme si niekedy, keď teda budeme schvaľovať zmenu rozpočtu prvú, alebo možno 

ďalšiu, aby sme si osvojili taký môj návrh, že poďme rozširovať kapacity základných škôl. 

Ja možno poviem taký príklad, ktorý sa udial v jednej ružinovskej škole. Pani riaditeľka 

musela odmietnuť osemnásť detí, ktoré majú tam svojho súrodenca na tej škole. Zhodou 

okolností všetkých tých osemnásť rodičov sa rozhodlo, že podrží svoje dieťa v škôlke 

a prihlási ho do školy až o ďalší rok. Toto len tak definuje to, že osobne si myslím, že 

máme problém. Možno, že úrad tvrdí, že nie, ale ja si osobne myslím, že máme problém 

s kapacitami základných škôl. To, že dnes ešte nejako to zvládame aj keď teda niektoré 

deti musia chodiť jedno dieťa do jednej školy, druhé dieťa do druhej školy, to asi nie je 

moc ideálny stav a ja som práve tu dostal vo februári upozornenie, že už sa na tom 

pracuje, už robíme na rozširovaní kapacít základných škôl. Sú štyri mesiace od toho, ja 

som s malou dušičkou čakal, že tu niečo bude, nevidím nič teda v tom rozpočte, že by sme 

niečo chceli robiť s týmto problémom. Keď to budeme robiť až budúci rok možno, že sa 

nám stane, že to nestihneme. Ja len tak, akože nechcem zase aby som  bol, že šírim 

poplašnú správu, ale ja len teda chcem apelovať, že aby sme si toto naozaj rozmysleli 

a nejako sa k tomu problému začali venovať veľmi vážne. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave pán poslanec Machata. 

 

Marek Machata, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcel poďakovať za to, že tie 

odmeny sme zvládli v termíne júnovom. Vieme, že sme mohli tak ušetriť. Vieme, že s tým 

termínom júnovým to nie je vždy až také jednoduché. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno. Len by som dodal, že to bolo v termíne májovom, čiže 

v júnovom. Pán poslanec Bodnár. 
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Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja mám tu návrh uznesenia, ako som už avizoval 

k tým toaletám na Štrkovci, vlastne vybudovanie prebaľovacích pultov a umývadiel pre 

deti v sume tritisíc eur. Na strane príjmov by to išlo z údržby verejnej zelene a na strane 

výdavkov ako na rozpočtovú položku bežný transfer Ružinovský športový klub. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím predložiť návrh návrhovej komisii. 

Nasleduje pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja predstavujem dva návrhy zmeny rozpočtu, ktoré už 

boli prerokované na miestnej rade aj v komisiách s pánom starostom a tak ďalej. 

Pozmeňujúce návrhy našich dvoch kolegov z klubu, ktorí bohužiaľ, Silvia Pilková je 

momentálne na infúziách a Ivan Krasko je služobne v zahraničí odcestovaný, ale ich 

návrhy teda predkladám. Týkajú sa návrh pána poslanca Ivana Kraska sa týka opravy 

Základnej školy Kulíškova, respektíve opatrení, aby sa tam dalo normálne učiť. Jedná sa 

zabezpečenie, namontovanie  vonkajších roliet do učební, orientovaných na južnú stranu. 

Dnes je situácia taká, že sa kvôli vysokým teplotám muselo skracovať vyučovanie na 

tridsať minút, nedalo sa v tých triedach vydržať a tak ďalej a keďže to hospodárenie bolo 

dobré, tie peniaze sa dajú nájsť v rozpočte, tak navrhujeme, aby boli vybudované tieto 

vonkajšie rolety, ak sa to osvedčí určite budeme za to, aby sa takéto opatrenia robili aj 

v ďalších školách. Podľa prieskumu prvého je cenová ponuka na štrnásťtisíc eur, možno 

po súťaži to bude aj lacnejšie. Takže návrh je na zmenu rozpočtu s tým, že finančné krytie 

by bolo zabezpečené z rozpočtovej položky modernizácia základných škôl, takže toľko 

jeden návrh. Druhý návrh od kolegyne Silvie Pilkovej, ktorý hovorí o ciele o pilotnom 

projekte slovenské školské jedálne kvalitnejšie stravovanie, kde na jednej vybranej 

základnej škole by sme skúsili, ak bude potrebné navýšiť rozpočet, zabezpečiť 

profesionálneho šéfkuchára, recepty a tak ďalej. Zabezpečenie kvalitných slovenských 

surovín a znížiť odpad a skúsiť spraviť taký pilotný projekt, aby deti do tej jedálne chodili 

radi, aby to jedlo bolo hodnotné, neskončilo v odpade, ale naozaj napĺňalo tie potreby detí 

a bolo zároveň aj zdravé, atraktívne. Takže to je návrh na päťtisíc eur s tým, že by sa 

zapojilo z rozpočtovej položky údržba verejnej zelene, kde to míňanie ide pomalšie, čiže 

asi šetríme na VPS-ke a na ich službách a navrhnutie na rozpočtovú položku školské 

stravovanie. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší prihlásený v rozprave pán poslanec 

Gečevský, ktorý je zároveň náčelníkom našich dobrovoľných hasičov a keďže bolo 

niekoľko otázok aj na mestskej rade k tomu, že ako bude vyzerať rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice myslím, že sme si pripravili aj nejaké slajdy a ak by ste sa neurazili, možno by 

som za účelom toho vysvetlenia poprosil pána Gečevského, aby aj prišiel sem dopredu za 

pultík a teda porozprával vám o tej rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. Ďakujem. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Ďakujem za slovo. Po niekoľkých rokoch opäť tu stojím. Ja dúfam, 

že sa nám podarí spraviť veľkú zmenu, lebo je to naozaj veľká vec, čo sa má udiať. 

V 1998 roku sme prvýkrát riešili rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Len pár slov na úvod. 

Budova je majetkom mestskej časti, vždycky bola, vždy aj bude. Mimo iného posledná 

investícia, ktorá tam bola, bola v 1996 a 1997  roku, čo bolo rádovo okolo dvadsaťtisíc, 

alebo tridsaťtisíc korún slovenských. Odvtedy absolútne žiadna investícia tam nebola. 

Mimo iného náš zbor funguje od roku 1880, sa datuje. My v tomto duchu naozaj 

pokračujeme. Došla situácia taká, že v minulosti som  z tohto miesta vo viacerých 

funkciách už žiadal nejakým spôsobom nejakú pomoc, čo sa týka budovy, aby sme naozaj 

mohli fungovať dôstojne ako sa patrí na hasičov. Z toho dôvodu tuto odtiaľto som už 

žiadal ako hasič, ako zástupca veliteľa, ako veliteľ. Teraz tu stojím, mimo iného aj ako 

poslanec. V minulosti si poslanci, alebo teda väčšina ľudí neuvedomovala vážnosť 
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činnosti nášho zboru. Pre informáciu momentálne fungujeme v kategórii A, čiže máme do 

desať minút výjazd, podieľame sa na všetkých výjazdoch viac-menej  Bratislavy, prioritne 

Ružinova. Vychádza nám to štatisticky každý tretí, alebo každý štvrtý deň máme nejaký 

výjazd, či už je to búračka, či už je to požiar, alebo nejaká povodeň. Naozaj bol by som 

veľmi rád aj z toho dôvodu teda som požiadal, aby som k tomuto mohol vystúpiť, aby som 

vám trošku tieto základné veci objasnil s tým, že samozrejme, som pripravený aj na otázky 

a na celý systém fungovania, lebo tá požiarna zbrojnica je v dezolátnom stave z toho 

dôvodu, že sa tam nikdy neinvestovalo a z dôvodu počtu výjazdov, ktoré naozaj 

každoročne máme, potrebujeme dôstojne fungovať. Pokiaľ by sme svojpomocne pred 

tromi rokmi neurobili WC, doteraz fungujeme s chemickým WC. To je historická budova, 

tam nebola natiahnutá ani kanalizácia. Nemali sme ani teplú vodu. Toto sme pred tromi 

rokmi sami spravili svojpomocne. Z mestskej časti sme mali len nejaký príspevok, čo 

máme z nášho rozpočtu na nejaký materiál a naozaj sme si požičali bager a sami sme si to 

spravili. Tak ja dúfam, že táto situácia nám dopomôže k tomu, aby sme naozaj mohli 

fungovať. Samozrejme do budúcna my sa hanbíme zavolať aj deti a prednášky robiť na 

našej požiarnej zbrojnici. Jednak nám to nevyhovuje ani hygienický stav a jednak naozaj 

je to taká vec, že ktorá by sa mala pohnúť ďalej. Ja myslím, že to je všetko čo sa týka mňa. 

Nejaké fotky som si pripravil. Myslím,  neviem, či už išli. Toto je podľa projektu, čiže 

takto by to malo vyzerať, ako vidíte celkový vzhľad nemeníme, je to historická budova, 

aby sme nezasahovali do toho. Vyše troch, alebo štyroch rokov sme sa snažili dohodnúť aj 

s pamiatkarmi, aby nám naozaj umožnili takýto stav. Poprosím ďalej. Toto už je podľa 

projektu, keď vás môžem poprosiť preklikávať pomaličky a tam budú viaceré pohľady. 

Toto je pôvodný stav, ako vidíte, tu máme aj dosť značný problém s vytápaním. Čiže 

akonáhle sú nejaké prívalové dažde nám vytápa, nie je to tu dobre vidieť, ale vytápa nám 

halu, čo musíme si vlastne odčerpávať. Čiže hasiči odčerpávajú aj požiarnu zbrojnicu, 

nielen teda aj mestské časti. Tu máme jednu miestnosť, čo máme spoločenskú, vlastne tu 

trávime čas, pokiaľ máme pohotovosť s vyhlásením ministerstva vnútra, ako zvýšené 

nebezpečenstvo vzniku požiaru. Čiže naozaj tu trávime kopu hodín, pokiaľ máme 

pohotovosť, v jednej miestnosti. Poprosím ďalšiu fotku. No odhliadnuc od toho, keď nám 

to pôjde, máme tam jednu miestnosť ako kanceláriu, ktorá nám samozrejme nepostačuje, 

lebo je to trikrát dva metre, to je ďalšia vec. Mimo iného tá povala v dezolátnom stave, 

naozaj z hygienických dôvodov absolútne neprístupné. Mimo iného teda potrebujeme 

robiť aj prednášky, čo aj robíme niekoľko rokov na školách, na škôlkach. Toto by nám 

veľmi dopomohlo. Mimo iného celá tá koncepcia spracovania, pokiaľ bude budova 

spravená tak, ako je naplánovaná, naprojektovaná od roku 2009, tak nám to veľmi 

dopomôže, aby sme naozaj mohli fungovať ako profesionálny zbor obecný mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktorý samozrejme sa bude podieľať aj na iných veciach. Veľmi úzko 

spolupracujeme s VPS-kou, takže ja dúfam a verím, že aj tie náklady vo VPS-ke sa nám 

týmto znížia, keď budeme fungovať tak, ako máme. Ďakujem veľmi pekne za čas. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Gečevský. Teraz je otázka, že 

či dokážeme tie fotky dať preč, aby sme videli, kto sa ďalej hlási do rozpravy. Takže nie? 

Áno, takže v rozprave ďalej prihlásená pani poslankyňa Ďurajková, nech sa páči, máte 

slovo. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem  za slovo. Ja by som mala taký návrh a takú prosbu na 

úrad, respektíve na vás, pán starosta. Predkladateľov materiál, aby sme my ako poslanci 

vedeli o tých materiáloch skôr ako občania, pretože my sme sa pri mnohých materiáloch 

dozvedeli o nich, až keď boli zverejnené na internete, mám teda na mysli najmä VZN-ka, 

ktoré by teda mohli ísť tým štandardným procesom. To znamená prvý návrh do komisie, 

potom prejsť komisiou, potom vlastne miestna rada, pripomienky občanov a potom 

pripomienky občanov zapracovať zase v komisiách. Toto sa vlastne nedialo pri niektorých 
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VZN-kách, no a tak to bolo podobne aj s rozpočtom, kedy napríklad ja som o tom 

nevedela, že sa ide rekonštruovať zbrojnica. Stále sa o tom hovorilo síce, ale nikdy to 

nebolo oficiálne potvrdené ani tá suma. Čiže naozaj možno dopredu komunikovať s tými 

poslancami, aby sme mali informácie skôr ako občania. No a k samotnému materiálu, tak 

Nikolaj, ja by som ťa chcela poprosiť, že či by bolo možné teda, aby sme videli ako 

poslanci projekt, ktorý by teda mal nejaký rozpočet, ktorý by obsahoval harmonogram 

časový, lebo som myslela, že to tu bude odprezentované, ale nebolo. Čiže vlastne nejaký 

proces, harmonogram, rozpočet, pre koľko ľudí, aký bude teda prínos na mestskú časť, ak 

sa to dá teda vyčísliť samozrejme. Je to veľmi relatívne, lebo ten prínos bude možno taký 

sekundárny, nebude ten primárny, že bude niečo teraz zrekonštruované nejaká cesta, ale 

teda, aby sme vedeli ako poslanci, či tých šesťstotisíc bude dobre investovaných. No 

a potom mám vlastne takú aj prosbu na úrad, či nám vedia sprístupniť tú podobu projektu, 

toho prvého kontaktu, keď teda bude hotová, aby sme vedeli ako ten prvý kontakt bude 

vyzerať ten projekt, plus projekt renovácie tých terás, aby sme možno mohli aj my nejako 

pripomienkovať ten projekt, plus teda apel, aby sa zrekonštruovali aj toalety vo vestibule, 

ktoré sú teda v dehonestujúcom stave najmä pri príležitosti svadieb a potom možno taká 

otázka na pána prednostu, či je možné vidieť teda, ktorí odborní pracovníci budú najatí, 

alebo bude vlastne potreba ich prijať, pretože máme šesťstoosemdesiattisíc na mzdové 

výdavky a my ako poslanci vlastne nevieme, že na konkrétne... akože nemusíte 

samozrejme položkovite povedať, kto bude koľko zarábať, ale minimálne koľko 

odborného personálu bude treba, aby sme mali aspoň akú takú predstavu, že čo vlastne 

schvaľujeme. Síce to už je teraz neskoro, ale tak ak sa to dá dodatočne a ešte teda mám 

otázku ku Cultusu, navýšenie. Nie je tu Silvia Pilková,  ktorá o to teda žiadala, ani pán 

Fabián už tu nie je, tak neviem v akom to je stave. Vlastne Cultus žiadal o navýšenie 

rozpočtu. Pán starosta asi otázka na vás, že či sa to teda vôbec bude teraz riešiť? Ďakujem 

pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Teraz neviem či môžem zareagovať 

a odpovedať, môžeme len tak veľmi rýchlo. Čo sa týka zverejňovania, my sme veľmi 

transparentní, čiže keď sa niečo dozvedia poslanci, hneď sa dozvedia aj občania. Netajíme 

nič. Čo sa týka Cultusu, to sme nezaradili do tejto zmeny rozpočtu. Cultus má oproti 

minulému roku výrazne navýšený rozpočet už dnes a nemáme ten úplne priestor 

v bežných výdavkoch práve. Snáď sa nám podarí po dohode s magistrátom ušetriť na tých 

splátkach pre BVS a možno niekde na septembrovú zmenu rozpočtu. Potom by sme vedeli 

ešte niečo dofinancovať aj týmto smerom. Čo sa týka projektov, to bola otázka na pána 

prednostu. Ako viete, my teraz musíme prerábať aj na tú rekonštrukciu aj na to klientske 

centrum, k tomu sme spolu sedeli a samozrejme budete /nezrozumiteľné/... a budeme to aj 

cez príslušné komisie prerokúvať, keď tie projekty zmeníme. Tie projekty boli, máme 

odhad výdavkov, ale neboli spracované dobre. Bolo to také dosť archaické, takže chceme, 

aby to bolo výrazne modernejšie. Rovno aj hovorím, že možno, že to klientske centrum 

ani nebudeme stíhať tento rok a budeme to potom musieť potom presunúť do budúceho, 

ale chceme sa o to pokúsiť a minimálne to mať naozaj dobre naprojektované už tento rok 

a začať obstarávanie. Čiže preto potrebujeme mať rozpočtovo kryté, aby sme sa do toho 

mohli pustiť. S faktickou poznámkou pani Kulifajová. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ja len chcem povedať, ďakujem za slovo. To, čo hovorí Monika 

Ďurajková, že ja tiež tu stojím pred nejakým pozmeňujúcim návrhom, ktorý podal pán 

Herceg. Prvýkrát ho vidím, zrejme tak ako aj Monika. Prvýkrát, nemám pred sebou 

rozpísané náklady a mám za neho hlasovať. Čiže ja by som tiež bola veľmi rada tak, ako 

ona hovorí ku zbrojnici a k niektorým iným veciam, že ja by som uvítala, keby 

v budúcnosti sme mali tie podklady vyčíslené a mali by sme to skôr ako teraz, keď vlastne 

vôbec nevieme o čo ide. Ja verím, že stravovanie konkrétne v školskej jedálni je dobrá 
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vec, ale nestihli sme si to ani pozrieť a neviem vôbec ako na to teraz zareagovať. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Je to dobrá vec. Pán Gečevský. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som chcel len tiež reagovať na pani Ďurajkovú. 

Čo sa týka projektu požiarnej zbrojnice, je od 2009, čiže desať rokov je v platnosti. 

Nevedel som, že či treba teda kompletný projekt predstaviť tu, alebo nejakým spôsobom, 

ale naozaj ten projekt stál šestnásťtisíc eur a ešte za starostovania pána Drozda sa to 

začalo. Len teda bohužiaľ v minulosti nebola vôľa, alebo teda neuvedomovali si teda 

poslanci vážnosť situácie, aká je, akým spôsobom sa podieľame v mestskej časti na 

všetkých týchto činnostiach. Tak len to som chcel, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Možno by som pripomenul, že budúci rok je stoštyridsiate 

výročie fungovania dobrovoľných hasičov v Ružinove a keby niekto stále váhal, tak 

v rámci rekonštrukcie nám prisľúbili, že tam bude aj tyč, po ktorej sa budú spúšťať 

a každý z nás sa môže na  nej spustiť potom, keď bude rekonštrukcia dokončená. Pán 

predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som chcel nadviazať vlastne na ten projekt 

požiarnej zbrojnice a na ten rozpočet šesťstotisíc. Naozaj chcem poprosiť do budúcnosti 

tie materiály k rozpočtom dávajme skôr, prediskutujme si ich skôr, aby neboli 

pripomienky, lebo napríklad to čo tu kolegyňa Kulifajová sa pýtala na tie návrhy, no tak sú 

to naše návrhy, ktoré sú možno s vami ako pánom starostom prediskutované a schválené, 

ale nebol už ten priestor, aby to prešlo komisiami, aby sa to vysvetlilo. Čiže to chcem 

poprosiť, aby všetky tieto podnety, aby sme tak možno o krok vpred boli, či už s tými 

VZN-kami, alebo aj s podkladmi do zmeny rozpočtu, aby to stihlo prejsť cez komisie, lebo 

naozaj stihli sme to prebrať len s pánom starostom, prednostom, ale určite to už do tých 

komisií nestihlo prísť. My sme teda... začalo sa to asi neskoro rokovanie o tejto zmene 

rozpočtu, čiže možno v tom, aby sme mali takú väčšiu disciplínu a dopredu pripravovali 

veci. Takisto ku tej požiarnej zbrojnici, ten projekt, ono by bolo najlepšie, keby bol 

predstavený na komisiách, keby komisie videli, Nikolaj, že toto je ten projekt, toto ideme 

prerábať. Je to úžasná vec, roky na to čakáme, už to treba a bolo by to super. Ja by som 

možno ešte privítal jedno aspoň aj keď nie písomne, aspoň takú deklaráciu, že dobre 

mestská časť dá do toho šesťstotisíc, síce do svojho majetku a pre svojich hasičov, ale 

možno nejaký zoznam. Ja viem, že veľa robíte pre mestskú časť, tú garanciu áno naďalej 

budeme robiť, kde treba zasahovať, čistiť upchaté kanalizácie, spadnuté stromy, čokoľvek, 

že pre tú mestskú časť ten servis akoby bola tá kompenzácia toho, že tá mestská časť 

tentokrát už po tých rokoch naozaj povedala, že áno ideme do toho a tie peniaze do toho 

dáme. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  S faktickou poznámkou pani poslankyňa Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja som si dnes tak hovorila, že by som 

teda veľmi rada počúvala, ale asi som to pravidlo porušila, že chcem sa len k tomu 

vyjadriť, že je to taká neštandardná situácia, že práve pri zmene rozpočtu predkladáme 

niečo, čo nemá nejaký akútny charakter riešenia, ale teda pokiaľ sa to stane pravidlom 

v tomto zastupiteľstve, tak určite budem rada a využijem takúto príležitosť. Ďakujem 

pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán vicestarosta Gašaj. 
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Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len takú 

malú informáciu pre všetkých nás poslancov a poslankyne. Čo sa týka teda tej požiarnej 

zbrojnice. V rámci rozpočtu je to nemalá suma, ktorá tam na to je určená, treba však 

povedať, že projekt vznikal, alebo projektová dokumentácia vznikala ešte, ma možno pán 

poslanec Gečevský opraví, pred piatimi rokmi, čiže... a oni samozrejme ako naši 

dobrovoľní hasiči už aj niečo z vlastných zdrojov a svojpomocne, myslím si, že v tom 

projekte urobili čo sa týka nejakej kanalizácie, ale každopádne to, čo chcem povedať je, že 

sa budeme v budúcnosti uchádzať o to, aby sme nejakú časť, minimálne nejakú časť, ak 

nie celú časť týchto finančných prostriedkov získali z európskeho... z nórskeho finančného 

mechanizmu, kde práve vlastne do roku 2020 bude vyhlásená výzva. Takto, tá výzva bude 

vyhlásená niekedy v tomto mesiaci, alebo v nasledujúcom mesiaci, je tam stotrinásť 

miliónov a bude ich možné čerpať do roku 2020. Okrem iného, sú tam vyčlenené 

prostriedky aj na záchranu kultúrnych pamiatok. To je jedna z podmienok čerpania. 

Našťastie my, alebo naša budova, teda naša požiarna zbrojnica túto požiadavku spĺňa, 

takže budeme sa snažiť. Nechcem povedať, že sľubujem, že to vyjde, to sa povedať naozaj 

nedá, ale budeme sa snažiť, aby sme sa o tieto prostriedky uchádzali. Takže možno sa nám 

to podarí a teda tým pádom budeme vedieť veľkú časť týchto prostriedkov v rozpočte 

ušetriť na niečo iné. Ďakujem pekne. 

 

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

Kulifajová. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ja len chcem podotknúť, že ja nehovorím, že tie veci nie sú 

správne, alebo nie sú dobré, ja len by som chcela mať informácie o nich skôr, keď sa 

vrátim do minulosti a riešili sme tu oveľa zložitejšie veci a prešli komisiami, tak tiež bolo 

vytknuté, že nebolo na to dostatok času, takže aby sme si teraz naozaj každý vstúpili do 

svedomia, že možno sa to môže stať každému, dobre beriem, ale bolo by fajn, keby sa 

zachovávali nejaké postupnosti a tak, ako povedala pani Barancová súhlasím s tým. 

Nemyslím si, že niektoré veci sú tak akútne, že by ich trebalo riešiť teraz hneď a veľmi 

rýchlo bez toho, aby prešli komisiami. Ďakujem. 

 

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

Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. No to je presne to, čo som hovorila, že od 

začiatku to bolo zle posunuté. My sme ako klub dostali tie informácie k návrhu rozpočtu 

až keď boli zverejnené na internete, to znamená, že naozaj ten proces, kedy my sme sa ako 

klub mohli zapájať do tej tvorby rozpočtu, bol možno niekoľkodňový, niekoľkotýždňový. 

Čiže ak by tu bol nejaký návrh úplne, neviem, dva-tri mesiace dozadu, tak sa to všetko 

stihne odkomunikovať možno ešte aj v komisiách. Len hovorím, že teda apelujem na 

starostu, na úrad, aby teda všetky tie materiály boli predkladané skôr poslancom aj VZN. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja dúfam, pani Kulifajová, že vám vadí to, 

že tie návrhy teraz, tie pozmeňováky predložené tuto na zastupiteľstve budú práve hradené 

z fondu na údržbu zelene. Dúfam. 

 

Martin Chren, starosta MČ: A s faktickou poznámkou pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja by som pani poslankyni len možno vysvetlil, že naozaj nie je 
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to na našej strane, ani sme to nespravili naschvál, pravdepodobne to bolo vyťažením pána 

starostu, ako objektívne povedal, lebo my sme chceli to stretnutie prvotné k rozpočtu už 

dávno predtým, ako klub sme sa domáhali, mal toho veľa, takže nakoniec to stretnutie 

bolo až v nedávnych dňoch, čiže preto je to neskôr, ale neberte to, že to je z našej strany 

niečo, čo naschvál podávame na poslednú chvíľu, ale teda ten priestor stretnúť sa s pánom 

starostom a prípadne s pánom prednostom ako tí, ktorí hlavní, teda reálne poviem sedia na 

tej kase a teda ich je to návrh rozpočtu, tak bol ten priestor až minulý týždeň. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja priznávam, že naozaj to stretnutie 

k poslaneckým prioritám bolo minulý týždeň. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, 

uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu a poprosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla najprv všetky pozmeňujúce návrhy a potom návrh 

celkového uznesenia. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujeme pani Lehotyovej za prácu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov predkladá poslanecký návrh na doplnenie uznesenia. Poslanecký návrh pána 

poslanca Kamila Bodnára k bodu číslo dvanásť po A schvaľuje pozmeňujúci návrh na 

strane príjmov zapojenie z rozpočtovej položky údržba verejnej zelene na strane výdavkov 

za rozpočtovú položku bežný transfer Ružinovský športový klub. Dajte prosím, pán 

starosta, o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujte prosím. 

 

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

dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 18 

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

 –  návrh na doplnenie uznesenia bol schválený 

 

Martin Chren, starosta MČ: Návrhová komisia nech sa páči. 

 

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

Bratislava - Ružinov predkladá pozmeňujúci návrh poslanca pán predseda klubu Herceg, 

tak pardon oprava pani poslankyňa, návrh pani poslankyne Biharyovej, kde za A 

schvaľuje pozmeňujúci návrh na strane príjmov zapojenie z rozpočtovej položky údržba 

verejnej zelene na strane výdavkov na rozpočtovú položku sociálne zabezpečenie inde 

nedefinované. Dajte prosím o tomto návrhu hlasovať, pán starosta. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: V sume päťtisíc eur. Nech sa páči, dámy a páni, hlasujte. 

 

Hlasovanie: Konštatujem, že návrh sme prijali jednohlasne dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 19 

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

 –  návrh na doplnenie uznesenia bol schválený 

 

Martin Chren, starosta MČ: Návrhová komisia nech sa páči. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 
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Bratislava - Ružinov predkladá návrh uznesenia k bodu číslo dvanásť, ako pozmeňujúci 

návrh pána poslanca pána predsedu Peter Herceg, kde za A schvaľuje pozmeňujúci návrh 

finančné krytie zabezpečené z rozpočtovej položky modernizácia základných škôl. Dajte 

prosím, pán starosta, o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: To je štrnásťtisíc eur na rolety ZŠ Kulíškova. Nech sa páči, prosím 

hlasujte. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že aj tento návrh sme prijali jednohlasne dvadsaťtri za z 

dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 20 

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

 –  návrh na doplnenie uznesenia bol schválený 

 

Martin Chren, starosta MČ: A posledný pozmeňujúci návrh, návrhová komisia. 

 

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

Bratislava - Ružinov predkladá návrh uznesenia k bodu číslo dvanásť s cieľom 

poskytnutia finančných prostriedkov na projekt Slovenské školské jedálne, kvalitnejšie 

stravovanie vo výške päťtisíc eur, ako zvýšiť kvalitu podávaných obedov, zabezpečenie 

kvalitných slovenských surovín a kvalifikovaného personálu v školských jedálňach 

a znížiť odpad. Je to poslanecký návrh pána poslanca Hercega v znení za A schvaľuje 

pozmeňujúci návrh na strane príjmov. Zapojenie z rozpočtovej položky údržba verejnej 

zelene a na strane výdavkov na rozpočtovú položku školské stravovanie. Dajte pán 

starosta prosím o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Takže päťtisíc eur na lepšie varenie v jednej z našich škôl, ako 

pilotný projekt. Nech sa páči, hlasujte prosím. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem jednohlasný súhlas dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 21 

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

 –  návrh na doplnenie uznesenia bol schválený 

 

Martin Chren, starosta MČ: A návrh uznesenia návrhová komisia prosím. 

 

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

Bratislava - Ružinov k bodu číslo dvanásť ako Návrh na prvú zmenu rozpočtu Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov na rok 2019 schvaľuje prvú zmenu rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov na rok 2019 v celkovej výške v zmysle predloženého návrhu a dajte 

prosím, pán starosta, o tomto návrhu hlasovať ako o celku. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Dámy a páni hlasujte prosím o prvej zmene rozpočtu ako 

o celku. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že návrh sme schválili počtom hlasov 

dvadsaťdva z dvadsaťtri prítomných, jeden poslanec nehlasoval. 

hlasovanie č. 22 

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

 –  uznesenie č. 75/V/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, vzhľadom na to, že o sedemnástej máme naplánované 
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vystúpenie občanov, tak vyhlasujem teraz päťminútovú prestávku. 

 

Bod 

Vystúpenie občanov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Poprosíme pani riaditeľku komunikačného oddelenia, aby zaujala 

svoje miesto. Pani Miklovičová, nech sa páči vaše tri minúty. 

 

Jana Miklovičová, obyvateľka MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Dve veci, čo 

mám z tej komunity seniorskej. Veľmi by boli radi keby si poslanci na poslaneckých 

stredách osvojili, že to nie je kolektívne stretnutie, ani verejné stretnutie. Bola som na 

niektorých a boli ochotní. Pán poslanec aj pani poslankyňa námestníčka primátora, že 

ľudia tam idú aj s veľmi osobnými a citlivými vecami a nechcú, aby tam ďalší ľudia 

sedeli. V minulom funkčnom období po prvé nebol taký záujem o poslanecké stredy a po 

druhé asi zrejme nemali ľudia toľko tých osobných problémov. Bolo by to treba nechať 

zvážiť na tých ľudí, či tam chcú mať ďalších občanov na vypočutie. No a teraz naozaj k tej 

veľkej veci, ja si dovolím upozorniť, že sa tu stalo prvýkrát v tomto zastupku a predtým sa 

to stalo tiež, že poslanci si osvojili zavádzajúcu a flagrantne podvodnú informáciu od 

niekoho zámerne, aby niečomu nevyhoveli, aby zaujali stanovisko. To, čo bolo bolo 

a teraz sa to stalo. Pán exriaditeľ telky a šéfredaktor napísali konateľom, že redakčná rada 

je nefunkčná. Zaujímavé, že on je členom tej redakčnej rady, respektíve bol. Takže bol 

nefunkčný. Keď sme začali sa pýtať, dajte dôkazy, v čom je nefunkčná, lebo obsah slova 

nefunkčná je nečinná. A tá redakčná rada pracovala. Bolo to samozrejme úmyselne a teraz 

apelujem na to. Od roku, to som si tu napísala, už teda to je strašne bradaté, asi to bolo 

v 200O-2002 som sa začala trošku zaujímať o Ružinovské Echo a Ružinovskú televíziu, 

pretože ten kto ju zakladal bol mojim šéfom vo VTV-čke. A to Echo,  niekoľko čísiel 

mám doma starých bradatých, malo svoj vývoj. Samozrejme, ako regionálne periodikum 

sa nedá nastaviť ideálne, lebo je to dosť zložité periodikum obsahom. Ale skutočne, keď 

vznikla redakčná rada v roku 2014, tak tá redakčná rada sa pričinila o to, že sme sa stali 

proste na prvé miesto, prvým miestom ocenení v Transparency International v hodnotení 

regionálnych časopisov, že nie sme hlásna trúba nikoho, pretože to bolo tuná tak, že to 

trojjediná osoba bola šéfredaktor, riaditeľ telky a ešte aj hovorca starostu. No, takže kto 

bude chcieť celú tú genézu od 2002 môžem dať a takisto pozrieť časopisy všetky, lebo 

nedá sa to spratať do tých troch minút. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne pani Miklovičová. S reakciou pán poslanec 

Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za službu pani Miklovičovej v predošlej 

redakčnej rade pre Ružinovské Echo. Verím teda, že jeho kvalitu sa podarí ešte zvýšiť 

a každý kto chce nejako prispieť, tak určite budeme radi. Chcem aj poďakovať za to, že 

opäť začal byť zaraďovaný bod informatívny bod, vyhodnotenie vystúpení občanov, čiže 

už to máme v materiáloch, čiže ďakujem, že po našom upozornení sa to znova rozbehlo 

tento proces, takže to som chcel oceniť. Vďaka. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia prihlásená do bodu vystúpenie 

občanov je pani Tarjanyiová. Nech sa páči, priestor je váš. 

 

Kristína Tarjanyiová, obyvateľka MČ BA-Ružinov: Ja mám toho veľmi veľa. Väčšina ma 

poznáte. Kto nie, som Tarjanyiová Kristína v Ružinove na Štrkovci bývam od 

šesťdesiateho druhého roku a býva sa mi čím ďalej, tým horšie. Dve základné témy. 

Údržba zelene a stavebný ruch a činnosť v športovej hale FitCamp, ktorá je neúnosná, 
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agresívna v každom časovom horizonte a v strede mesta, pre mňa je to širší stred mesta. 

Traktor ťahá závesné zariadenie kosačku, ráno o siedmej kedykoľvek aj v sobotu aj 

v nedeľu. Traktor je spustený a ťahá kosačku. Čiže spať sa nedá, vetrať sa nedá, lebo je 

hluk a ešte aj prach je z toho. Ale teraz ešte skôr k týmto dvom témam. Mám aj ďalšie 

detaily, mňa tu zaujalo, že Cultus má nové vedenie a som zvedavá. Chcela by som vedieť, 

čo je potrebné k tomu a aké kritériá a kvalifikácia, aby sa niekto stal predsedom 

predstavenstva kultúrneho zariadenia, kultúrnych zariadení Ružinova. Naozaj by som to 

chcela vedieť. Či sa to dá niekde dozvedieť, ako k tomu prišlo k takémuto menovaniu? No 

a vrátim sa k tým mojim témam. Konkrétne na Štrkovci na Haburskej začali nejaké práce, 

terénne, zbíjanie, veľkoplošný kontajner sa doviezol, stavebný materiál. Chcela som sa 

dozvedieť, o čo ide? Na stavebný úrad som sa dovolala po troch dňoch, proste nebolo 

možné sa dovolať a takú dosť prekvapivú spätnú väzbu som dostala dvadsiateho, čiže na 

štvrtý deň ma zavolala pracovníčka s tým, že nič tam neevidujú a musím ja dať podnet, ak 

sa chcem o tom niečo dozvedieť. A keď som jej opakovala, kde to je, tak Haburskú ulicu 

nepozná, trikrát som jej musela povedať a potom sa ospravedlnila, že žiaľ ona to nepozná, 

nie je z Bratislavy, je nová. No tak pre mňa po štyroch dňoch, takáto odpoveď je dosť 

neprofesionálna zo stavebného úradu. Nezdá sa mi kompetentná. Takže ja volám po tom, 

aby sa Ružinov úrad začal zaoberať jedno všeobecne záväzné nariadenie o týchto prácach. 

Majú to mestské časti? Nie je pravda, že to nie je možné zaviesť, ale aby v nedeľu ráno 

niekto rozbíjal nábytok, lebo v pondelok o šiestej ráno ho dôjdu odviezť a potom začne 

zbíjačkou múry búrať, toto je možné v Ružinove. V Ružinove je možné všetko. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. 

 

Kristína Tarjanyiová, obyvateľka MČ BA-Ružinov: Vyčerpala som čas, takže FitCamp dám 

písomne, ale len jedna veta. Je tam bufet, Mr. Jelínek, FitCamp Mr Jelínek. Nič viac. 

V pondelok, mám tu dátum. V pondelok sedemnásteho v prevádzke 22:30 fungoval bufet. 

22:30! 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Pani Tarjanyiová vaše tri minúty uplynuli. Tri minúty uplynuli, ak 

chcete niečo, oznámte to mestskej polícii. 

 

Kristína Tarjanyiová, občianka MČ Ružinov: Ja sa pýtam, kde to žije občan vlastník vo 

vlastnom byte? 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Pani Tarjanyiová, možno by ste mali prvá začať rešpektovať 

pravidlá. Tri minúty uplynuli pred pol minútou. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší prihlásený 

do rozpravy je pán Taraba, zástupca HK Ružinov 99 Bratislava. Nech sa páči, vaše tri 

minúty. 

 

Ján Taraba, zástupca HK Ružinov 99 Bratislava: Ďakujem pekne, dobrý deň pán starosta, dobrý 

deň milí poslanci. Nakoľko ste relatívne nové plénum, tak mi dovoľte, aby som sa 

a ďakujem vám za tú možnosť vystúpiť, aby som sa mohol predstaviť. Volám sa Ján 

Taraba a spolu s Ľubomírom Pokovičom sa staráme o Hokejový klub HK Ružinov. 

Pôsobíme vo vašej mestskej časti. Tento hokejový klub je na Zimnom štadióne Vladimíra 

Dzurillu. Staráme sa tam desať mesiacov o pravidelnú, systematickú tréningovú činnosť 

tristo detí a budeme sa veľmi tešiť, keď v priebehu vášho volebného obdobia nás 

navštívite a my sme pripravení a budeme vás samozrejme pozývať a volať, aby ste sa 

prišli pozrieť na zápasy, aby ste sa prišli pozrieť na tréningový proces, ako to u nás 

prebieha. Neviem, či viete, teraz v nedeľu bolo vyhlásenie najlepších hokejistov na 

Slovensku a z Ružinova dostali ceny ako najlepší hráč do dvadsať rokov odchovanec HK 

Ružinov Adam Liška, najlepší brankár bol odchovanec Ružinova Jaroslav Halák a takisto 
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do siene slávy bol uvedený Ružinovčan vynikajúci tréner a pedagóg, ktorý pôsobil 

v Ružinove, Ján Filc. Takže tešíme sa na vašu návštevu a ďakujem za pozornosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujeme veľmi pekne za informáciu aj za veľmi dobrú prácu, 

ktorú robíte a posledným prihláseným vo vystúpeniach občanov je pán Halpert. Nech sa 

páči, vaše tri minúty. 

 

p. Halpert, obyvateľ MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Dobrý deň vám prajem. Prišiel som, dá sa 

povedať znova. Minule som nemal dosť času na to, aby som to všetko, čo som chcel 

povedať, vysvetlil. Dnes som priniesol už analýzu, ktorá je v písomnej forme. Máte 

možnosť si to preštudovať, aby bolo zrejmé, že o čom hovorím. Ja to zopakujem 

v podstate len v krátkosti. Na Trnávke došlo k výstavbe futbalového ihriska. To futbalové 

ihrisko bolo postavené takým spôsobom, že najprv sa vyrúbalo sedemdesiat starých 

štyridsať až šesťdesiatročných stromov. V podstate tieto stromy tvorili protihlukovú zeleň, 

ktorá chránila obytnú časť pred hlukom zo železnice. K tomu by som povedal jednu vec, 

že za normálnych okolností napriek tomu, že bolo tam vyjadrenie jedného z účastníkov 

stavebného konania, že to je protizákonné, tak automaticky zmenila sa taktika. Dendrológ 

vyhodnotil tie stromy, že sú všetky choré a tým pádom všetky stromy sa vyrúbali, ale to 

kvôli tomu, aby sa to ihrisko mohlo zmestiť do toho priestoru. To znamená, že bol účelovo 

vytvorený nejaký podklad, na základe ktorého ten výrub sa uskutočnil a nebol to jediný 

výrub. Tých výrubov bolo viacej. Na Pavlovičovej ulici vyrúbali celú alej, minimálne 

dvadsaťdva líp, tiež nejakých šesťdesiat rokov mohli mať a to len kvôli tomu, aby na 

umelú trávu nepadali listy, lebo to by zvýšilo náklady na údržbu toho trávnika a osadilo sa 

ihrisko v priestore, kde hlavný hygienik Slovenska vo svojom vyjadrení napísal, že také 

ihrisko môže byť osadené minimálne, takto... minimálna vzdialenosť mala by byť väčšia, 

by mala byť stopäťdesiat metrov, ale je tam v skutočnosti desať metrov od rodinných 

domov. To znamená, že pokiaľ sa človek nad tým normálne zamyslí, tak musí si 

uvedomiť, že niečo nie je v poriadku. Je to zneužitie právomocí verejného činiteľa, lebo to 

iným spôsobom jednoducho nejde urobiť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán Halpert váš čas uplynul. K vášmu vystúpeniu by som 

možno dodal, že stavebné povolenie na výstavbu ihriska bolo vydané v minulom 

volebnom období a bolo preskúmané okresným úradom, ktorý potvrdil, že stavebný úrad 

konal úplne v súlade so zákonom. Váš čas uplynul a neboli porušené žiadne zákony. 

Výrub na Pavlovičovej nemal nič spoločné s týmto ihriskom, všetky tie stromy boli choré, 

bolo vykonaných niekoľko dendrologických posudkov a bude tam urobená náhradná 

výsadba potom, čo tam bude dokončená výstavba, ktorá tam ide prebehnúť teraz aj 

s kompletnou rekonštrukciou celej ulice a jej povrchu. 

 

p. Halpert, obyvateľ MČ BA-Ružinov: Ešte chcem upozorniť, ide o nezákonný stav toho celého 

diania, ktoré sa tam deje. Je podaných minimálne päť podaní na súd a medzi tými 

podaniami je podanie na pána starostu Pekára aj na pána starostu Chrena. Ja si myslím, že 

pán starosta, vy by ste sa mali k tomu postaviť chlapsky a vyriešiť tento problém tým 

spôsobom, že odstránite tie škody, ktoré sa tam napáchali nielen za vašej éry, ale aj za éry 

pána Pekára, lebo ten hluk, ktorý je spôsobený takým masívnym výrubom, tak v takomto 

priestore sa nedá žiť. Takže v prvom rade by bolo treba urobiť protihlukovú stenu pri 

železnici a za druhé, vrátiť tie stromy, ktoré boli vyrúbané na to miesto, kam patria. Bol 

tam jeden meter hrubá vrstva betónovej sute navezená na celé to ihrisko, neriadená 

skládka to bola a na to sa urobilo to ihrisko, to znamená a tú suť treba vyviezť a treba tam 

nasadiť znova tie stromy, ktoré tam boli, lebo oni boli účelne nasadené. To nebolo zo 

srandy. A vy ste jednoducho dali všetko preč a zlikvidovali ste to, čo chránilo obyvateľov 

Trnávky, aby mohli kľudne žiť. Ďakujem pekne. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujeme veľmi pekne za vaše informácie a tým skončil bod 

vystúpenia občanov. 

 

Bod č. 13 

Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

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

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo trinásť - Návrh na schválenie 

nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe 

Materskej školy Stálicova 2. Materiál predkladá riaditeľka Materskej školy pani Katarína 

Malovcová. Nech sa páči. 

 

Zástupkyňa riaditeľky MŠ Stálicova: Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážené 

dámy, vážení páni. Najprv sa predstavím. Som zástupkyňa pani riaditeľky Malovcovej, 

ktorá pre neodkladné povinnosti nemohla sa zúčastniť dnešného zasadania. Chcem vám 

v zastúpení pani riaditeľky Materskej školy Stálica s elokovaným pracoviskom Haburská 

6, predložiť návrh na schválenie nájmu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného 

majetku v správe Materskej školy Stálicova 2. Jedná sa o prenájom priestorov pre 

súkromnú materskú školu, návrh nájomnej zmluvy bol postupne prerokovaný a opravený 

v súlade s pripomienkami z právneho odboru Mestskou časťou Ružinov. Bol prerokovaný 

v komisiách, školskej, finančnej, sociálnej a v legislatívno-právnej, kde teda navrhovali 

tento návrh schváliť. Ako predkladateľka navrhujem tento materiál schváliť ako osobitný 

zreteľ. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujeme veľmi pekne za úvodné slovo. V rozprave je prvá 

prihlásená pani poslankyňa Kulifajová, nech sa páči. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ja najprv poviem, navrhujem zmenu uznesenia potom vysvetlím 

dvomi vysvetleniami celú túto škôlku a celý tento stav, k čomu prišlo. Chcem len 

podotknúť, že v školskej komisii to bolo a my sme to schváliť neodporučili. Ja navrhujem 

urobiť zmenu uznesenia v zmysle, že danú zmluvu odporúčame predĺžiť len jeden rok do 

31.8.2020 a následne ďalší rok s možnosťou predĺženia o jeden rok do 31.8.2021 po 

doručení žiadosti o predĺženie. Neviem, čo kto viete o tomto stave, kde tu nastal, ale 

prechádzajúca zmluva, ako nám povedala a ako je v dôvodnej správe uvedené, pani 

riaditeľka Malovcová z Materskej škôlky Stálicova, hovorí o tom, že daná zmluva bola 

uzavretá z dôvodu špeciálneho zreteľa, nakoľko ide o širokospektrálnu starostlivosť o deti 

s rôznymi poruchami a rôznym druhom postihnutia, ktoré sú na takúto pomoc odkázané. 

Prvá vec je, že Mestská časť Bratislava - Ružinov zvažuje priamo sama otvoriť takú 

škôlku, kde by sme sa starali o deti s inkluzívnym vzdelávaním, preto si myslíme, že tieto 

priestory možno budeme potrebovať za dva roky a druhá vec je, že Tím Ružinov, naši 

poslanci sme sa boli pozrieť v danej škôlke tento týždeň v utorok, kde sme čakali naozaj, 

že aké deti toho špeciálneho zreteľa s akými vývinovými poruchami a poruchami učenia 

tam budú. Pani riaditeľka tam nebola, previedla škôlkou našich ľudí pani logopedička, ma 

opravte ak sa mýlim, ale takéto mám informácie a z osemnástich detí, ktoré mali byť 

v škôlke, nám bolo povedané, že je len jedno dieťa, ktoré má nejaké poruchy zdravotné, 

alebo nejaké vývinové. Takže si myslíme, že ani tá suma nie je adekvátna tomu, ak je to 

naozaj súkromná materská škôlka, ak sú tam deti, ktoré sú normálne zdravé sú v takejto 

škôlke, takže to sú dva dôvody, prečo navrhujeme zmenu tohto uznesenia. Áno 

uvedomujeme si, že nechať osemnásť detí zo dňa na deň bez nájmu, ešte chcem 

podotknúť, že tá zmluva už nie je platná, takže sme pod nejakým časovým stresom, do 

ktorého nás dostali pani riaditeľka jednak aj pani zriaďovateľka, takže toto sa nám celkom 

nepáčilo na komisii školstva, kde sme k tomu dali výhrady a vzhľadom k tomu, že naozaj 
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si uvedomujeme tú zodpovednosť za tých osemnásť detí, tak preto navrhujeme neukončiť 

tú zmluvu hneď, ale naozaj zvážiť, porozprávať sa, prípadne zapojiť tento subjekt tohto 

zriaďovateľa do tej škôlky, ktorú si chce osvojiť Mestská časť Ružinov a myslíme si, že to 

je všetko vecou rokovaní, ku ktorým by za tie dva roky, rok, alebo dva roky, ako 

navrhujeme zmenu uznesenia by sme mali dospieť. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujeme veľmi pekne. 

 

Zástupkyňa riaditeľky MŠ Stálicova: Ak by som mohla reagovať, ďakujem pekne, je tu prítomná 

aj pani riaditeľka súkromnej školy pani Mgr. Robinson, ak by páni poslanci, pani 

poslankyne potrebovali nejaké doplňujúce, môžeme ju prizvať ak súhlasíte. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Možno na záver, keď vystúpia všetci 

poslanci, tak aby mohla zareagovať. Pani poslankyňa Biharyová, ďalšia prihlásená 

v rozprave, nech sa páči. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja tiež navrhujem zmenu uznesenia a to 

skôr s takými formálnymi pripomienkami, ktoré sme odsúhlasili aj na legislatívno-právnej 

komisii a to vlastne v článku jedna, skontrolovať a opraviť bankové spojenie, upraviť 

podpisové časti zmluvy, postavenie nájomcu, ktoré je tam zle napísané a doplniť bod 

s prioritou vlastne ružinovských detí do tejto škôlky. To je všetko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Predpokladám, že návrh v písomnej podobe 

predložíte návrhovej komisii. Ďalej v rozprave pán predseda poslaneckého klubu Méheš. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ďakujem za slovo. K tomuto bodu rokovania, tak ako uviedla pani 

kolegyňa Kulifajová, si dovolím uviesť aj skutočnosť, že bolo zo strany komisie školstva 

vznesených viacero otázok s tým, že pôvodný zámer je naozaj chválitebný a vysoko 

spoločensky cenený. Tá situácia, ktorá bola vzhľadom na to, že sa tam jedná o dva 

pavilóny, ktoré sú predmetom nájmu je jeden pavilón využívaný na špeciálnu diagnostiku, 

druhý je využívaný na materskú škôlku, sa javila zo začiatku veľmi neprehľadná, keď nám 

bol ten materiál na komisii školstva odprezentovaný, tak predkladateľ materiálu 

skonštatoval, že po rokovaní so školskou komisiou materiál ako taký berie späť. Čo sme 

brali zo strany predkladateľa materiálu záväzne, na druhej strane sa takto nestalo a z toho 

dôvodu si myslím, že odporúčania zo strany kolegyne Kulifajovej, na zložku nájmu tak 

ako je navrhnutá v pozmeňujúcom návrhu, sú adekvátne. Ďakujem. 

 

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

Šimončičová. Nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: No, dobre. Ďakujem pekne. Ja len chcem doplniť pani 

Biharyovú, lebo ona to možno má rozpísané v svojom návrhu na pozmeňovák. Spomínala, 

že týka sa tá úprava tej nájomnej zmluvy čísla účtu. Ono to je tam uvedený... Materská 

škola Stálicova má uvedený výdavkový účet a v texte je, že sa má použiť príjmový účet. 

Tak ak to tam má pani Biharyová uvedené presne, že na ktorý účet sa má ako opraviť, aby 

vedeli všetci a potom ešte u tej súkromnej materskej školy pani Robinson, má v tej prvej 

časti, kto a medzi kým je uzavretá zmluva, tak má tam uvedenú súkromnú materskú školu 

a na konci to podpisuje, by mala podpísať takisto ako súkromná materská škola a nie, 

neviem, čo tam má, čosi iné tam má, nejaké centrum. Takže to sú tie úpravy. Dúfam, že 

pani Biharyová to tak presne rozviedla v tom návrhu na pozmeňovák, aby sme vedeli o čo 

sa jedná. A takisto rovnako súhlasím aj s návrhom pani Kulifajovej, aby to bolo na jeden 

rok plus jeden rok s opciou, čiže tak predkladáte návrh jeden rok plus ešte prípadne jeden 



46 

 

rok s opciou, ak oni o to požiadajú, ja s tým súhlasím. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedníčka Biharyová, faktická 

poznámka. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Áno, my sme tam v podstate našli, že je tam viacero účtov 

v celej tej zmluve, v ktorých sme sa nevyznali, že ktorý je ktorý, takže na to sme 

predkladateľovi dali, aby si to sami skontrolovali, že ktorý účet je ktorý a či je to tam 

naozaj správne. Tam je vlastne, že keď dostanú nejaké preplatky, že sa im to má na iný 

účet vrátiť, takže tam asi mali byť dva, ale v podstate to by si mal predkladateľ ešte 

a určite to potom pôjde ešte cez právne oddelenie, takže si nemyslím, že bude v tom 

nejaký problém. Len treba, aby si to dali do poriadku. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Takže formálna chyba, ktorá bude opravená pozmeňujúcim 

návrhom. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave pán predseda poslaneckého klubu 

Herceg. Nech sa páči. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ja ďakujem kolegom aj v komisiách za dobrú prácu a kontrolu a že sa 

pýtali na miestnej rade. My sme dostali informáciu, že v tejto materskej škole sú v drvivej 

väčšine ružinovské deti a neviem teda, či je to pravda, preto budem rád, keď pani 

Robinson teda dostane slovo a povie nám, aké deti tam chodia, teda koľko je tam naozaj 

ružinovských detí, koľko mimo ružinovských, koľko je tam detí s nejakou formou 

a mierou postihu a koľko je tam zdravých detí. Naším cieľom by malo byť naozaj, ako 

osobitný zreteľ poskytujeme tieto priestory v podstate za nekomerčný nájom, nech je to 

naozaj pre tých, ktorí to potrebujú a je to hlavne Ružinovčanov a postihnuté detí. Ak je 

zámer robiť to časom aj mestská časť vo vlastnej réžii, tak určite toto podporíme a teda 

prikláňame sa aj k tým návrhom, ktoré išli obidva pozmeňováky. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Vnímam to, že pani Robinson by mala 

záujem vystúpiť. Poprosím vás, aby ste aklamačne vyjadrili svoj súhlas tým, že či môže 

vystúpiť, kto je za prosím zdvihnite ruku. Konštatujem, že väčšina poslancov je za, takže 

nech sa páči, trojminútové vystúpenie. 

 

Miroslava Robinson, riaditeľka súkromnej škôlky: Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem za túto 

možnosť vystúpiť, moje meno je Miroslava Robinson, som špeciálny pedagóg v prvom 

rade, tridsaťpäť rokov v praxi a zriaďovateľka súkromného centra poradenského 

a súkromnej materskej školy. Prosím tento názov nám pridelilo ministerstvo školstva, 

pretože máme licenciu ministerstva školstva. Museli sme splniť všetky podmienky na 

zaradenie do siete. Som zriaďovateľ fyzická osoba, nepodnikateľ a na Stálicovej nie sme 

noví. Sme tam trinásť rokov. K poznámke pani poslankyne Kulifajovej, že sú tam deti 

zväčša zdravé, áno táto materská škola má štatút bežnej materskej školy. Ja zo zákona 

nemôžem túto škôlku vlastne zaplniť deťmi so špeciálnymi potrebami, pretože na to sú 

určité postupy, koľko detí a aké deti, ale zdôrazňujem to, že pre tieto deti diagnostika trvá 

naozaj veľmi dlho a napriek tomu, že nám naša pani logopedička povedala, že je tam 

jedno dieťa, ktoré už má diagnostiku, je psychiatrická, je ťažká, je to vlastne jedna 

z foriem autizmu, tak vlastne ostatné deti, ktoré dostávajú špeciálnu pedagogickú podporu 

formou logopédie, intervencie, psychologickej terapie hrou a podobne, sú tiež deti, ktoré 

majú špeciálne potreby. Ja veľmi oceňujem, že miestny úrad sa zaoberá myšlienkou 

otvoriť takéto triedy, pretože je to nesmierne potrebné. Ja len by som upozornila na to, že 

štatistiky pediatrické hovoria o obrovskom náraste a jedna trieda nepomôže. Máme v našej 

materskej škole z osemnástich detí, sedemnásť detí ružinovských, to jedno dieťa, ktoré je, 

tak vlastne oni bývajú v Ružinove, ale nemajú ešte trvalý pobyt kvôli nevydanému 
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kolaudačnému rozhodnutiu. Samozrejme, že ľudia hľadajú takúto formu, pretože práve tá 

forma poskytovania starostlivosti z centra špeciálneho pedagogického poradenstva je 

zdarma. Tristo eur nám pokrýva náklady, ja by som povedala, že naše náklady boli 

sedemdesiatpäťtisíc ročne na šesť zamestnancov, nájom, energie, všetko. Máme 

odborných zamestnancov, teda odborne kvalifikovaných, učiteľky s vysokou školou 

špeciálnou, liečebné pedagogičky s rôznymi kurzami, terapiami, aby mohli k týmto deťom 

pristupovať. Určite ste si všimli, že táto skupina je heterogénna vekom, to znamená sú tam 

deti od troch do šiestich. Napriek tomu pripravujeme veľmi, veľmi odborne deti 

predškolského veku cez rôzne špeciálno-pedagogické intervencie, kurzy, toto je všetko 

zdarma pre tie deti a tie deti sú veľmi dobre pripravené. Čo sa týka centra, aby som to 

prepojila, pre mňa táto zmluva na rok nerieši vôbec situáciu, pretože ja nemôžem podpísať 

zmluvu so žiadnou učiteľkou, neviem vytvoriť koncepciu dlhodobo a pre mňa bohužiaľ, 

nie pre mňa, ale pre tých rodičov skončí služba, pre ktorú nás vlastne vyhľadali, lebo je to 

vzájomné prepojenie s tým centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a bohužiaľ, ja 

som to povedala aj na komisiách, ja to budem akceptovať, ale teda tí rodičia sa budú tej 

služby dožadovať, nakoľko táto služba je výnimočná nielen v Bratislave, ale aj v rámci 

Slovenska. Ďakujem pekne za pozornosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne, na vaše vystúpenie reaguje pán predseda 

poslaneckého klubu Méheš. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ďakujem veľmi pekne za slovo. S pani magistrou som mal v konečnom 

dôsledku priestor sa rozprávať na legislatívnej a mandátovej komisii. Ten stav 

dezinformácie, alebo možno rehabilitovanie celého podaného návrhu sa podarilo v značnej 

časti odstrániť. Každopádne v rámci poslaneckého zboru a prioritne v rámci klubu sme 

dospeli k záveru, služba, ktorá je vykonávaná prostredníctvom tohto zariadenia je 

potrebná, aby bola zabezpečená v rámci Ružinova, preto ten poslanecký návrh pani 

Kulifajovej je smerovaný rok plus rok práve kvôli tomu, aby sa odladili všetky 

skutočnosti, ktoré sú súvisiace a potrebné vyriešiť s týmto nájmom. Nikto nepovedal, že to 

je rok a rok a bodka. To prechodné obdobie je práve kvôli tomu, aby sme si dovysvetlili, 

respektíve s týmto projektom sa lepšie oboznámili. Ďakujem. 

 

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

Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja som tiež možno mohla faktickou 

poznámkou. Ja som teda nie v školskej komisii ani nemám úplné informácie. Čiže na to, 

aby som sa vedela relevantne rozhodnúť, by som potrebovala ešte dve odpovede. Neviem 

kto mi ich poskytne. Ale či je teda možnosť, aby vôbec Ružinov mal v správe, alebo 

proste mal takúto škôlku a vedel teda ju utiahnuť jednak z finančných a jednak 

z kapacitných možností, čiže ak áno, tak sa to bude jednoduchšie rozhodovať a druhá 

otázka je teda na pani riaditeľku, že v prípade teda, že by sme sa zhodli na tom, že bude 

iba na tie dva roky predĺžená tá zmluva, že či teda oni vedia ešte tie dva roky potiahnuť, 

alebo či bude vlastne tak ako nejak naznačila, že to musia ukončiť ku dňu napríklad k 1.9., 

lebo potom to je tiež ďalší faktor pre rozhodovanie, že čo s tými deťmi? Čiže ja by som 

veľmi rada vedela odpovede na tieto dve otázky, aby som sa vedela ja nejako svedomito 

a relevantne rozhodnúť, keďže som nebola na tej komisii. Ďakujem. 

 

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

poslankyňa Kulifajová. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ja chcem len povedať, že práve preto, že by sme chceli tak, ako 
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povedal pán Méheš, my chceme tie dva roky na to, aby sme si relevantne vyhodnotili, čo 

potrebujeme k otvoreniu takej škôlky, koľko nás to bude stáť a keďže teraz nemáme 

adekvátne informácie, je podľa mňa nezmysel predlžovať to na 2025, tak ako žiada pani 

riaditeľka. Takže práve preto ja chcem akože nejaký čas na to, aby sme si to prešli na 

komisiách, aby sme urobili nejaký konsenzus, ale nikto nevylučuje spoluprácu s touto 

škôlkou a s pani zriaďovateľkou. Takže ako mestská časť to bude jedna z alternatív, ktorú 

budeme zvažovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave so svojim druhým príspevkom 

nasleduje pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som, oceňujem teda to, že tie dva roky budeme 

zisťovať, aké sú potreby, ja navrhujem dokonca zatiaľ takto neoficiálne, máme ten 

analytický materiál o budovaní rozširovaní počtu miest v materských škôlkach. Aj teraz ho 

máme ako informačný materiál v zastupiteľstve, keby sme nejakým spôsobom, keďže 

máme uznesenie a analyticky zisťovať potreby do budúcnosti možno prihliadali aj na tieto 

špeciálno-pedagogické a špeciálne zdravotné potreby, aby sme vedeli odhadnúť, aké tie 

potreby ak by mestská časť zriaďovala triedy, alebo materskú školu aj pre deti s potrebou 

integrácie, s potrebou so zdravotným postihom a podobne, aby sme vôbec vedeli, koľko 

takýchto detí v Ružinove máme, aká je tá potreba, či budeme potrebovať dve triedy, alebo 

možno sedem tried, lebo naozaj toho pribúda a moja manželka tiež vlastne z tohto odboru 

robila s takými deťmi. Je toho veľmi veľa, takže možno aj na toto by sme z toho 

sociálneho pohľadu sa na to pozrieť a možno má zmysel aj súkromné zariadenie, popritom 

aj mestské, ale nevieme teda koľko toho treba, takže skúsme využiť ten čas aj na takéto 

zisťovanie analytické aj v rámci teda tej analytiky, čo sme sa bavili, že by mestská časť 

mala robiť aj do budúcnosti. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. So svojim druhým príspevkom v rozprave 

pán predseda Méheš. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ďakujem za slovo. To, čo kolegyňa Ďurajková povedala. Hospodárstvo 

tejto súkromnej škôlky, alebo tohto občianskeho združenia, ktoré prevádzkuje súkromnú 

škôlku s označením súkromná škôlka je finančne nerentabilné. Práve preto som to navrhol 

rok plus rok, aby bol zabezpečený chod tej spoločnosti, alebo aby deti, ktoré sú prihlásené 

do nasledujúceho kalendárneho školského roka mali zabezpečenú starostlivosť, aby sa 

neurobila chyba, lebo tá zmluva skončila v marci. Čiže dneska ideme nejakým spôsobom 

konvalidovať reálny stav, ktorý už mal byť dávno v januári, vo februári najneskôr riešený. 

Preto v rámci tejto celej situácie, ktorá vznikla, to jest predkladateľ materiálu nám 

neposkytol relevantné informácie v rozhodnom čase, následne došla pani magistra 

Robinson na ostatné komisie, k tomu predchádzalo deklarovanie stiahnutia materiálu ako 

takého, sa pristúpilo k riešeniu akútnej situácie vo forme rok plus rok. Tu je potrebné, aby 

sme zabezpečili a zo strany poslancov garantovali občanom, ktorí túto službu potrebujú, 

aby ju mali dostupnú. To, že v čase rok plus rok ideme si vyriešiť nejaké informačné 

disharmónie, je úplne iná skutočnosť ako to, že služba bude minimálne dva roky reálne 

zabezpečovaná. A myslím si, že zo strany pani magistry Robinson je eminentný záujem, 

aby nám poslancom vedela tento projekt dopodrobna odprezentovať a myslím si, že v tejto 

sále nie je ani jeden poslanec, ktorý by nemal záujem, aby existovala v Ružinove 

inkluzívna škôlka, respektíve zariadenie takéhoto charakteru. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Tesať do kameňa. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej v rozprave pani 

poslankyňa Šimončičová. 
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Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. No pán poslanec Méheš ma 

predbehol, chcela som povedať čosi podobné ako on. Naozaj si nemyslíme nikto v tejto 

sále, že by nemala takáto škôlka existovať a preto si myslím, že pani Robinson by mala 

urobiť všetko pre to, aby tam tie učiteľky udržala, keďže má na dva roky s tým, že možno 

aj skôr sa tá zmluva potom môže upraviť, lebo keď to bude skôr z našej strany, tak 

nemusíme čakať tie dva roky, aby ste mali väčšiu istotu a preto by som vás prosila, aby ste 

všetko pre to urobili, aby tam tie učiteľky zostali, pretože naozaj my za to nemôžeme, že 

to prišlo takto, pod takýmto nátlakom máme o tom rozhodovať a všetko podpisujem, čo 

povedala pani Kulifajová a pán Méheš. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že jeden krát môže zástupca 

verejnosti len vystúpiť v rámci jedného bodu a to ste si už vyčerpali. Tak ak je to so 

súhlasom opäť miestneho zastupiteľstva. Spýtame sa takto, je niekto proti? Nie, tak nech 

sa páči, môžete vystúpiť. 

 

Neuvedený: Ja by som len chcela dodať, že nájomná zmluva skončila v máji,  31.mája a sme to 

predkladali, ale bolo nám povedané, že vzhľadom k voľbám a k prvému zasadnutiu 

k aprílu, že to bude riešiť až nové vlastne zastupiteľstvo, takže som veľmi nemala šancu, 

alebo pani predkladateľka sa rozhodla takto to predložiť až na tomto novom 

zastupiteľstve. Ďakujem veľmi pekne. 

 

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

vyhlasujem rozpravu k bodu trinásť za ukončenú a poprosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla pozmeňujúce návrhy a potom hlasovanie o návrhu ako celku. 

 

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

časti Bratislava - Ružinov predkladá poslanecký návrh pani poslankyne Kulifajovej ako 

zmenu uznesenia k uzneseniu bodu číslo trinásť v znení, danú zmluvu predĺžiť len o jeden 

rok do 31. augusta 2020 a následne ďalší rok s možnosťou predĺženia o jeden rok do 

31.augusta 2021 po doručení žiadosti o predĺženie. Zároveň Mestská časť Ružinov zvažuje 

otvoriť svoju škôlku s inkluzívnym vzdelávaním, preto predpokladáme, že tieto priestory 

budeme potrebovať. Poprosím, pán starosta, dajte o tomto návrhu hlasovať. 

 

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

o pozmeňujúcom návrhu ako bol predložený. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, návrh bol prijatý počtom hlasov za dvadsaťjedna 

a jedna poslankyňa a jeden poslanec sa zdržali. 

hlasovanie č. 23 

za: 21 proti: 0  zdržali sa: 2  nehlasovali: 0 

 –  návrh na zmenu uznesenia bol schválený 

 

Martin Chren, starosta MČ: Návrhová komisia, nech sa páči. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá návrh na zmenu uznesenia k uzneseniu bodu číslo trinásť, 

je to poslanecký návrh pani poslankyne Biharyovej v znení - Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa s formálnymi pripomienkami a to 

v zmluve skontrolovať a opraviť bankové spojenia, upraviť v podpisovej časti postavenie 

nájomcu a zároveň doplniť bod s prioritou ružinovských detí. Dajte prosím, pán starosta, 

o tomto hlasovať. 
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Martin Chren, starosta MČ: Takže oprava formálnych chýb. Nech sa páči, dámy a páni hlasujte 

prosím. 

 

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

dvadsaťdva za, jeden poslanec sa zdržal. 

hlasovanie č. 24 

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

 –  návrh na zmenu uznesenia bol schválený 

 

Martin Chren, starosta MČ: Návrhová komisia, nech sa páči. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov k bodu číslo trinásť - Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa týkajúce sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicova 

2, Bratislava schvaľuje v zmysle predloženého návrhu. Dajte prosím, pán starosta, o tomto 

hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujte prosím o návrhu ako bol 

predložený.  

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri z 

dvadsaťtri prítomných. Čiže jednohlasne. Tým sme ukončili rokovanie o bode číslo 

trinásť. 

hlasovanie č. 25 

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

 –  uznesenie č. 76/V/2019 

 

Bod č. 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. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území mestskej časti Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Prechádzame na rokovanie o bode číslo štrnásť, ktorým je Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území mestskej časti. Dovolím si predniesť veľmi stručné, úvodné slovo. 

Podstatou a obsahom tejto zmeny všeobecne záväzného nariadenia je zapracovanie 

takzvanej chodníkovej novely. Toto VZN určuje, kto sa má starať o akú čistotu 

a zjazdnosť komunikácie a vzhľadom teda ku chodníkovej novele do minulého roka 

platilo, že o chodníky aj keď boli mestské, sa musel starať vlastník priľahlej 

nehnuteľnosti. Všetci viete, že minulý rok pred zimou bol zákon zmenený, cestný zákon 

a o svoje chodníky sa musí starať obec, respektíve o každý chodník sa musí starať jeho 

majiteľ, alebo správca. Čiže chodníky zaradené do siete miestnych komunikácií mestská 

časť, alebo mesto o súkromné chodníky súkromný majiteľ a existujú desiatky kilometrov 

chodníkov, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Sú účelové a nestará sa 

o ne nikto. Ja som mal  priznám sa, veľkú debatu a veľké ambície, pretože som chcel túto 

zmenu VZN využiť na to, aby sme dostali ako mestská časť zmocnenie, starať sa hlavne 

v zimnej údržbe aj o účelové komunikácie. Bohužiaľ naši právnici tam sedia, povedali, že 

by to bolo protizákonné a že toto VZN by zrušil prokurátor. To znamená, musím otvorene 

povedať aj ďalšiu zimu nás čaká to, že napriek tomu, že budeme na tých dvadsaťjedna 

kilometrov chodníkov, ktoré nepatria mestskej časti a nemali by sme sa o ne starať, aj tak 

ich budeme načierno naďalej odhŕňať, pretože ich nenecháme tak, ale aspoň uvádzame do 
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poriadku a do súladu s platným zákonom touto zmenou, formálnou zmenou naše VZN. 

Ďakujem veľmi pekne. Do rozpravy sa ako prvý prihlásil pán predseda poslaneckého 

klubu Herceg, nech sa páči. Máte slovo. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo pán starosta. My máme doplňujúci návrh k tomuto 

VZN, ktoré sa týka ešte jednej časti nakladania s odpadom a s odpadkami v mestskej časti. 

Bolo prednesené aj na miestnej rade aj vo vecne príslušnej komisii prerokované, 

prejednané aj s právnym odborom a s právnikmi. Jedná sa o vyriešenie, alebo usmernenie 

veľkokapacitných kontajnerov a zberu odpadu, ktorý je vyhlásený pri jednotlivých 

obvodoch, vždy jarné, jesenné upratovanie a jedná sa o to, aby jednak táto časť sa dostala 

do VZN-ka, aby bola v súlade so zákonom, aby bolo jasné čo do tých kontajnerov patrí 

a nepatrí, aby to bolo v súlade teda aj s tým, ako dnes je regulované odpadové 

hospodárstvo v zákonoch. Takže návrh znie, že v paragrafe dva odseku dva sa za spojenie 

koše na odpadky vkladá spojenie čiarka veľkokapacitné kontajnery. Druhá zmena je, že v 

paragrafe štyri odseku dva v druhej vete sa slovné spojenie zneškodňovanie odpadu 

mestskej časti nahrádza slovným spojením, ktoré je v súlade s dnešnou legislatívou 

nakladanie s odpadom mestskej časti tak, aby bola dodržaná hierarchia odpadového 

hospodárstva. To súvisí so separáciou odpadu a tretia, najpodstatnejšia časť do paragrafu 

päť sa za odsek pätnásť vkladá nový odsek šestnásť, ktorý znie. V období zabezpečovania 

zberu objemného odpadu mestskou časťou je zakázané po A ukladať do pristavených 

veľkokapacitných kontajnerov elektroodpad, použité batérie, akumulátory, pneumatiky, 

nebezpečný odpad a odpad, ktorý možno materiálovo zhodnotiť, sklo, plasty, papier 

a kovové obaly, teda aby tam išli povedzme sedačky a podobný odpad. Ale to, čo sa dá 

separovať a čo mestská časť zvlášť zbiera, či už je to chemický odpad, alebo teda 

elektroodpad, na to je samostatná možnosť zbierať to samostatne a po B je zakázané 

vyberať odpad z veľkokapacitných kontajnerov a ukladať, alebo skladovať odpad v okolí 

veľkokapacitných kontajnerov. Asi ste zažili tú situáciu, keď je takýto zber objemného 

odpadu, že naši spoluobčania, ktorí z toho majú taký menší biznis, skôr než sa to vhodí do 

kontajnera, alebo keď sa aj hodí, tak vyberajú ten odpad, robia neporiadok. Osobne som 

bol pri tom, ako vyberali elektroodpad, vyťahovali z neho káble, z káblov tie bužírky 

dávali dole, zostalo tam poroztĺkaného skla, gumy, bužírok a oni tie medené drôty 

nejakým spôsobom recyklovali a vzniklo pri tom ešte viac odpadu, určite potrebujeme, 

aby pri tomto zbere boli prítomní teda ja pracovníci VPS, čiže bude to väčší nárok na 

VPS, ale aby to malo väčšiu kultúru a zároveň požiadame aj hlavné mesto o súčinnosť 

s mestskou políciou. Už s pani viceprimátorkou som o tom hovoril, aby mestská polícia 

pomohla pri tomto zbere udržať poriadok a aby sa to robilo tak, ako sa má. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a ušetrím vám hlasovanie, keďže pani vedúca 

životného prostredia signalizuje, že ide o naozaj dobrý doplňujúci návrh, tak si ho osvojím 

autoremedúrou. Poprosím ale odovzdajte ho návrhovej komisii, nech to kolegovia môžu 

zapracovať. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy. Pani Ďurajková, ale asi nie faktickou, 

ale riadnym príspevkom. Faktickou treba reagovať počas príspevku. Takže riadnym 

príspevkom, nech sa páči. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti za tento materiál a tieto 

inputy ďakujem Michalovi Sebíňovi, konateľovi vo VPS-ke. Ďakujem. 

 

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

tak vyhlasujem rozpravu za ukončenú a poprosím návrhovú komisiu, aby dala hlasovať 

o návrhu materiálu ako celku aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý som si osvojil 

autoremedúrou. Ďakujem. 
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Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá pozmeňujúci návrh k bodu číslo štrnásť, je to poslanecký 

návrh pána predsedu Hercega, ktorý necháme v zmysle predloženého návrhu, teda 

osvojený autoremedúrou pána starostu a zároveň k bodu číslo štrnásť Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 14/2016 zo dňa 

13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 

14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. Dajte pán starosta prosím hlasovať o týchto návrhoch ako o celku. 

Ďakujem. 

 

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

bol predložený. 

 

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

za z dvadsaťtri prítomných. Jeden nehlasoval. 

hlasovanie č. 26 

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

 –  uznesenie č. 77/V/2019 

 

Bod č. 15 

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

dňa ........... 2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu, bodom číslo pätnásť je návrh VZN, 

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Dovoľujem si uviesť tento materiál sám, 

ak bude potrebné pani Kováčová zo školského úradu potom ešte dodá ďalšie informácie. 

Základom tohto predloženého materiálu je to, že obedy zadarmo bohužiaľ nie sú zadarmo. 

Ako viete od septembra musíme aj v našich základných školách začať poskytovať 

takzvané obedy zadarmo. V podstate tento návrh znamená, že keď v priemere platili 

ružinovskí rodičia za jeden mesiac za svoje dieťa v základnej škole za obedy tridsaťdva až 

tridsaťpäť eur, tak po novom štát bude preplácať dotáciu vo výške euro dvadsať na každý 

deň na suroviny na každý obed, ktorý dieťa, ktoré sa v daný deň zúčastní vyučovania, si aj 

reálne vyberie. Znamená to však zároveň, že štát neprepláca takzvanú réžiu, čiže nepriame 

náklady súvisiace s poskytovaním obedov a štát neprepláca obedy, ktoré sú síce navarené, 

ale dieťa ho nezje, alebo v daný deň nie je v škole a nevyberie si tento obed. To pre nás 

znamená, že aj keď teda sa hovorí a volá sa to, že obedy zadarmo, my stále musíme 

vyberať od rodičov určité poplatky a tie poplatky sú dva. Prvým poplatkom je príspevok 

na réžiu, ktorú teda štát vo svojej dotácii neprepláca a druhým poplatkom je paradoxne 

rodič nemusí platiť priame náklady za obed, ktorý jeho dieťa zje, ale musí preplatiť 

náklady za obed, ktorý jeho dieťa nezje a nebol vopred riadne odhlásený. Týmto VZN 

teda upravujeme pravidlá poskytovania obedov zadarmo. Veľmi zjednodušene, ak dnes 

teda ten priemerný poplatok mesačný, ktorý rodičia platili bol vo výške tridsaťdva až 

tridsaťpäť eur mesačne za obedy, tak po novom bude trinásť eur réžia, čiže rodičia 

výrazne ušetria, ale nebude teda úplne nulový, nie sú to obedy zadarmo. Prečo tá réžia? 

Dostali sme aj takú otázku, réžia na našich školách bola zhruba osem až deväť eur, tento 

poplatok nebol menený myslím posledných sedem rokov napriek tomu, že ceny energií 

rástli, ale ide hlavne o to, že tie náklady, ktoré vstupujú do réžie, sa zavedením obedov 
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zadarmo výrazne zvýšia. Znamená to, že musíme dovybavovať naše kuchyne, pretože je 

iné variť tristo obedov a iné variť päťsto obedov a v mnohých kuchyniach je potrebné 

prijať pracovnú silu navyše kvôli zvýšenému vareniu obedov, dokúpiť vybavenie, poháre, 

šálky, taniere a nakoniec aj tie energie sú vyššie, keď sa varí vyšší počet obedov. Zároveň 

musím povedať, že máme pomerne veľké obavy práve z toho nespotrebovaného, keď sa 

budú variť obedy zadarmo. Jednak z toho, že nám začnú narastať pohľadávky za 

neodhlásené obedy, keď si jednoducho dieťa povie, že nepôjde na obed, tak zrazu rodič 

bude veľmi prekvapený, že mu príde ďalší mesiac faktúra, že za ten obed, ktorý si dieťa 

nevybralo, musí zaplatiť. My máme už vo všetkých školách okrem jednej čipové karty 

a dá sa odhlasovanie robiť cez internet a obedy sa evidujú na čipových kartách. V tej 

jednej, čo je Základná škola Borodáčová by sme tento čipový systém mali zaviesť počas 

leta, aby teda všetky naše základné školy boli na tomto modernom systéme, no 

a samozrejme aj likvidácia odpadu je pomerne drahá a nákladná vec. Tu chcem povedať, 

môžem to takto medzi nami povedať, že stále riešime to a očakávame, že toho 

nespotrebovaného jedla bude výrazne viac a snažíme sa nájsť nejaký systém. Zatiaľ žiadna 

mestská časť to nemá úplne presne vymyslené, ono sa veľmi jednoducho povie, že dajte to 

jedlo niekomu, ale nie je to také jednoduché, pretože tie hygienické požiadavky na prevoz 

jedla sú pomerne náročné a myslím si, že nemáme úplne na to, aby sme my ako mestská 

časť kúpili jedno špeciálne auto, ktoré by potom niekoľko hodín obchádzalo školy a to 

navarené jedlo treba spotrebovať do troch hodín. Takisto si nemyslím, že by úplne rodičia 

boli radi, keby sme povedali, že o jednej sa zatvára jedáleň na základnej škole a o štvrť na 

dve tam môžu prísť ľudia bez domova sa zadarmo najesť. Čiže snažíme sa nájsť nejaký 

spôsob. Urobili sme teda takú prvú vec, že sme oslovili občianske združenie De Paul 

a dohodli sme sa, že ak by si oni boli ochotní chodiť pre to jedlo sami a prevziať na seba 

tú zodpovednosť za tie hygienické požiadavky pri prevoze, tak že skúsime nájsť nejaké 

riešenie a keďže predpokladáme, že s podobným nápadom prídu čoskoro aj ďalšie mestské 

časti, tak sme si to tak /nezrozumiteľné/, že my sme prví, ktorí vám to ponúkli, takže 

najprv sa dohodnite potom s nami a nie, že dáte prednosť niekomu inému a ideme to riešiť 

teraz počas leta. Predpokladám, že reálne si to otestujeme až v septembri. Základná pointa 

teda tohto návrhu platby za obedy klesajú z tridsaťpäť na trinásť eur. Trinásť eur o je o 

štyri eurá navýšená réžia, čo pri škole s tristo deťmi znamená, že tá jedáleň bude mať 

zvýšený výnos o zhruba tisíc dvesto eur, čo keď si spočítate je plat jednej kuchárky, 

navyše trošku viac energie navyše a možno, že vám tam vyjde na dvojročné splátky nejaký 

nový konvektomat, ktorý potrebujete. Čiže naozaj nie je to nejaké zvyšovanie poplatkov 

len tak, je to jednoducho spôsobené tým rastom úplne reálnych nákladov, ktoré sú. A ak 

budete mať ďalšie otázky, pani Kováčová vám vie odpovedať do detailov. Tie debaty 

o tom, že sme vybrali napríklad takzvané tretie pásmo, to znamená najvyššiu dotáciu na 

obedy, aby sme vedeli variť najkvalitnejšie, keď už sme teda v Ružinove, kde sa snažíme 

naozaj o tú kvalitu bojovať a ktorý je jeden z najväčších obcí na Slovensku a podobne. 

Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pán 

poslanec Bodnár, máte slovo. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja len chcem upresniť takým trošku iným spôsobom, 

aké sú to tie obedy zadarmo, lebo totižto rodičia dostali informáciu, že obedy zadarmo, 

všade to bolo prezentované, obedy zadarmo, Fico na tlačovkách hovoril obedy zadarmo, 

ale on nehovoril pravdu totižto rodičom. Lebo teraz sa rodičia kadekde sťažujú, že máme 

mať obedy zadarmo a budeme platiť trinásť eur mesačne. Totižto v zákone sa píše, že je 

tam dotácia na nákup potravín euro dvadsať, ale tie potraviny treba aj uvariť, treba 

posilniť personál, lebo bude oveľa viac stravníkov. Prirovnám to tak trošku, že dám vám 

auto zadarmo celé rozbité, ale poviem vám vy máte auto zadarmo. Lenže oprava bude stáť 

päťtisíc eur. Čiže to nie je tak zadarmo ako zadarmo. Čiže poviem to rovno, Fico vám 

klamal rodičia a to zadarmo, vás bude stáť trinásť eur mesačne na pokrytie réžie, súčasne 
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mestskú časť to bude stáť šesťdesiattisíc tento rok a stotisíc eur budúci rok na dotovanie 

stravy a ešte na rozšírenie kapacít kuchýň sme schválili v rozpočte tuším, že 

štyridsaťpäťtisíc eur. Čiže zadarmo bude stáť trinásť eur mesačne rodičov a zadarmo bude 

stáť mestskú časť stopäťdesiattisíc eur. Len toľko. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Áno je pravda, že my ako Ružinov sme sa 

zaviazali teda poskytovať dotáciu v najvyššej možnej miere, ale dúfam, že tomu 

menovanému sa teraz aspoň trochu čkalo. Ak sa nikto iný nehlási do rozpravy a pani 

Kováčová by chcela vystúpiť, takže nech sa páči, poďte. Na mikrofón musíte, keďže sme 

vysielaní do televízie. 

 

Mgr. Viera Kováčová, vedúca školského úradu: Dobrý deň. Ospravedlňujem sa, ale na komisii 

u pána Hercega, pani Biharyová zistila taký nedostatok v tom VZN, že v paragrafe šesť je 

zlá odvolávka, má byť odvolávka na odstavec päť, odsek jedenásť. Teda my ju tam máme 

a vo VZN pôvodnom desať v tom materiáli. Takže toto sme si upravili autoremedúrou, je 

tam zlá odvolávka v jednom paragrafe. Má byť odvolávka na odsek desať, teda je tam 

desať a má byť jedenásť. Tak, aby som to povedala presne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. A prečo sa to dozvedám až teraz, sa opýtam 

potom, takže osvojujem si túto zmenu ako predkladateľ autoremedúrou, ale netreba o tom 

hlasovať. Ďakujem. Ak sa teda nikto iný nehlási do rozpravy, tak vyhlasujem rozpravu za 

ukončenú a poprosím návrhovú komisiu, aby aj s touto technickou zmenou dala jedným 

hlasovaním hlasovať. 

 

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

Bratislava - Ružinov k návrhu číslo pätnásť, je to Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách 

a v školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

schvaľuje v zmysle predloženého návrhu, ako celku a poprosím pána starostu, aby ste dal 

o tomto návrhu hlasovať ako o celku, ďakujem. 

 

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

VZN ako o celku. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsať za, 

jeden poslanec nehlasoval. 

hlasovanie č. 27 

za: 20 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

 –  uznesenie č. 78/V/2019 

 

Bod č. 16 

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  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo šestnásť - Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti o úhradách za detské jasle. Poprosím pani Valkovú, 

keďže ide o taký dosť technický návrh, aby v mene predkladateľa návrh predniesla. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru soc. vecí: Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni. 

Mestská časť od roku 2009 nezvýšila cenu stravnej jednotky v jasliach. Stravná jednotka 

znamená, že je to desiata, obed a olovrant. Máme záujem naším deťom variť lepšie, 

zdravšie z lokálnych produktov a na to, aby sme mohli túto našu myšlienku uskutočniť, 

potrebujeme navýšiť cenu za túto stravnú jednotku. V praxi to znamená, že v súčasnosti 

platí občan, alebo rodič  euro päťdesiat za stravnú jednotku, čo je dvadsať eur. 

Navrhujeme navýšiť o päťdesiat percent, čo znamená, že v konečnom dôsledku bude 

platiť iba desať eur mesačne navyše. Chceme, aby táto zmena nastala... aby bola platná od 

1.9. kedy nastáva nový školský rok. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte by som možno dodal, že my sme už na 

jar upravili receptúry v našich jasličkách a varíme naozaj bez cukru a bez soli, vyslovene 

zdravšie. Zrušili sa tam tie sirupové vody a dáva sa deťom menej sladený čaj, aby sme 

teda podporovali tie dobré stravovacie návyky a teraz sa snažíme investovať do surovín, 

aby sme mohli variť aj z kvalitnejších a lepších surovín. Nech sa páči, otváram rozpravu 

k tomuto bodu programu. Pán poslanec Machata, máte slovo. 

 

Marek Machata, poslanec: Ďakujem pekne. Ja len chcem uviesť takú kuriozitu. Dnes ráno mi 

poslanci v Starom Meste vyradili ako predkladateľovi tento bod  z rokovania 

zastupiteľstva Starého Mesta, takže chcem poprosiť o podporu pre pani Valkovú a tak 

trochu jej aj závidím. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, my máme lepších poslancov. Ak sa nikto 

ďalší nehlási do rozpravy, tak vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu za ukončenú 

a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov podáva k návrhu číslo šestnásť...  k bodu číslo šestnásť - Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 21/2017 zo dňa 

12. decembra 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 číslo 25/2018 zo dňa 22. mája 2018 v zmysle predloženého návrhu. 

Poprosím, pán starosta,, aby ste dal o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni hlasujte prosím o návrhu, ako bol prednesený 

návrhovou komisiou. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že návrh sme prijali a to počtom hlasov 

osemnásť za, traja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č. 28 

za: 18 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 3 

 –  uznesenie č. 79/V/2019 

  

 

Bod č. 17 

Návrh zásad poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov - rozšírenie  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo sedemnásť - Návrh zásad 

poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov. Ide o rozšírenie zásad, ktoré už máme platné na základe a chcel by som na 



56 

 

úvod veľmi pekne poďakovať pánu poslancovi Machatovi, ktorý vlastne prišiel s touto, 

alebo spoločne sme pripravili, nazvem to tak, túto ideu. Ide o teda možnosť preplácať 

hendikepovaným obyvateľom Mestskej časti Ružinov špeciálny taxík pre 

hendikepovaných, ktorý je schopný prevážať vozičkárov v cene päť eur za jednu jazdu. 

Celková rozpočtová položka na tento účel je rozpočtovaná na štyritisíc eur a máme ju teda 

už v rozpočte zaradenú. Čiže nič sa nemení, len by sme si mali schváliť tieto zásady, aby 

sme mali pravidlá. Ďakujem veľmi pekne. Pani Valková súhlasí, že netreba nič dodať v 

úvodnom slove, takže otváram rozpravu k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Machata. 

Nech sa páči. 

 

Marek Machata, poslanec: Ja len v krátkosti, tento návrh sme pripravili vlastne v takej trojičke, 

ja, pán starosta a teda pani Valková za úrad. Ide to teda jednoduchšou procedúrou, ako 

som to zamýšľal ja pôvodne. To znamená, nie je potrebné prijímať VZN, stačí upraviť už 

existujúce zásady. Je to narozpočtované v tej výške, ako teda pán starosta hovoril štyritisíc 

eur s tým, že vlastne to bude čerpané v druhom polroku tohto roka. Keďže ten druhý 

polrok nám zostáva pre budúce roky. Máme takú predbežnú dohodu s pani Valkovou, že 

uvidíme, ako bude tento príspevok čerpaný. Ak by bol využívaný občanmi, požiadali by 

sme v zastupiteľstve o jeho navýšenie, ak by to stačilo, tak by sme to nechali zhruba na 

tejto sume. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem vám veľmi pekne. Ďalší v rozprave pán poslanec Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja chcem poďakovať voličom Mareka Machatu, že 

ho zvolili k nám a nám otvára nové obzory. Len toľko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za tieto zaslúžené slová pochvaly pre pána 

poslanca Machatu, respektíve pre jeho voličov, ospravedlňujem sa. Ak sa nikto ďalší 

nehlási do rozpravy, vyhlasujem rozpravu bodu sedemnásť za ukončenú a poprosím 

návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov k bodu číslo sedemnásť - Návrh zásad poskytovania finančných 

príspevkov na dopravu pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Ružinov v časti 

rozšírenie schvaľuje zásady poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre 

obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Ružinov o rozšírenie. Dajte prosím, pán starosta, 

o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni hlasujte prosím o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie: Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov osemnásť za, traja poslanci sú síce 

prítomní svojimi kartičkami, ale nehlasovali. 

hlasovanie č. 29 

za: 18 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 3 

 –  uznesenie č. 80/V/2019 

 

 

Bod č. 18 

Poskytnutie bytovej náhrady Júliusovi Sninčákovi a Eleonóre Sninčákovej zo Zimného 

štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo osemnásť. Dámy a páni, 

chcem sa predtým spýtať, je štvrť na sedem a či máte záujem, aby sme si urobili ešte 
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nejakú prestávku v rokovaní. Podľa mojej informácie by sme mali zhruba v tomto čase 

mať pre vás ešte pripravené aj nejaké bagety, ak ste náhodou medzičasom vyhladli, tak tie 

klasické, chlebíčkami sme vás len navnadili, alebo či chcete pokračovať bez prestávky 

v rokovaní? Čiže aklamačne počujem, že pokračovať bez ohľadu na bagety, takže ďalším 

bodom programu je bod číslo osemnásť. Poskytnutie bytovej náhrady Júliusovi 

Sninčákovi a Eleonóre Sninčákovej zo Zimného štadiónu Vladimíra Dzurillu v Bratislave. 

Návrh predkladá pán vicestarosta Michal Gašaj, ktorému by som chcel na pár minút, 

keďže mám jednu neodkladnú povinnosť odovzdať aj vedenie zastupiteľstva. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Tak opäť ďakujem pán starosta. Čiže máme 

pred sebou bod číslo osemnásť - Poskytnutie bytovej náhrady Júliusovi Sninčákovi a pani 

Eleonóre Sninčákovej. Viacerí poslanci, alebo predpokladám, že si všetci, ak nie všetci, 

tak pre tých, ktorí to nepočuli, je to materiál, ktorý sa preberal už niekoľkokrát, či už na 

bytovej komisii, alebo v miestnej rade, alebo na porade vedenia. Jedná sa o to, že štadión, 

náš štadión, náš zimný štadión má k dispozícii byty, v ktorých v jednom z týchto bytov 

práve býva táto rodina a po nejakej dohode s nimi sme sa rozhodli, že im poskytneme 

bytovú náhradu. Treba povedať, že tí, poviem iba pre tých, ktorí nepočuli, tá bytová 

náhrada je kvôli tomu, že jednoducho tie podmienky bývania sú tam už naozaj 

neprijateľné. V bezprostrednej blízkosti toho bytu je trafostanica, naozaj niekoľko metrov 

od toho bytu sa ide stavať heliport, ktorý bude stavať nemocnica. V súvislosti s tým, že 

teda v blízkosti bytu je aj chladiaci systém haly, ktorý už je pomaly dosť zastaralý. 

Dochádzalo v minulosti k úniku čpavku z tohto zariadenia, teda aj do okolia obytného 

priestoru. Čiže sme sa teda rozhodli, naozaj, aby sme boli korektní, tak o bytovú náhradu 

pre túto rodinu. Samozrejme s tým, že treba povedať, že uvoľnia priestor, ktorý dneska 

RŠK životne potrebuje pre potreby športovcov, čiže nebude to len také ako keby strácame 

nejakú bytovú jednotku za nič, ale na druhej strane získavame tento nebytový priestor, 

pardon byt, z ktorého budeme potom môcť urobiť dodatočne nejakým spôsobom buď 

posilňovňu, alebo niečo podobné pre našich športovcov, ktorí teda na RŠK pôsobia. Takže 

asi toľko k tomu. Ak teda sú nejaké otázky, nech sa páči, môžeme otvoriť rozpravu. Takže 

pardon, o slovo sa hlási pani Biharyová. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Ja len chcem vyjadriť podporu tomuto návrhu, nakoľko ja som 

minulý rok v tomto vlastne objekte sa nachádzajú dva takéto byty. Ja som v jednom 

z týchto bytov minulý rok bola a naozaj dochádza tam k neustálemu vytápaniu. Je to tam 

už nevhodné na život a pokiaľ ide o ten heliport, tak po stavbe tohto heliportu by ani tie 

vlastne hlukové normy by nespĺňali tieto byty. Takže plne sa stotožňujeme s takýmto 

návrhom. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, ešte niekto do rozpravy? Tak 

pokiaľ nie sú žiadne iné, ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov  k bodu číslo osemnásť predkladá návrh uznesenia poskytnutie 

bytovej náhrady Júliusovi Sninčákovi a Eleonóre Sninčákovej zo Zimného štadiónu 

Vladimíra Dzurillu v Bratislave schvaľuje nájom bytu číslo štyri na druhom poschodí 

Exnárova 15 v Bratislave ako bytovú náhradu pre Júliusa Sninčáka a Eleonóru Sninčákovú 

na dobu neurčitú. Pán vicestarosta dajte prosím o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Prosím hlasujme teraz. 

 

Hlasovanie: Takže hlasovanie prebehlo za devätnásť, nehlasovali traja poslanci z prítomných 

dvadsiatich dvoch. Týmto považujem materiál za schválený. 
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hlasovanie č. 30 

za: 18 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 3 

 –  uznesenie č. 81/V/2019 

 

 

Bod č. 19 

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  
 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Takže ak môžeme, plynulo prejdeme 

k ďalšiemu bodu. Čiže k bodu číslo devätnásť, no a v podstate ten bod číslo devätnásť, 

jedná sa o Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku 

a priľahlom pozemku. Jedná sa o konkrétne ulice. Je to Liptovská 42, 44, Zvolenská 2, 

Prievozská 19, Prievozská 21, tento materiál takisto bol prerokovaný v niekoľkých 

komisiách. Treba k nemu povedať asi toľko, že je to dedičstvo ešte z roku 2018, kedy sa 

vlastne začali predávať pozemky pod bytmi, alebo pod zastavanými pozemkami 

a priľahlými pozemkami k týmto zastavaným plochám, no a toto je vlastne nejakým 

spôsobom posledný dopredaj jednotlivých pozemkov. Čiže asi toľko, ak môžem, tak 

otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa hlási pán Méheš. Nech sa páči. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ďakujem za slovo. Poprosím vás, vážené dámy a vážení páni. Tento 

materiál bol predkladaný opätovne na radu. Prvé uznesenie, ktoré sme prijali na rade bolo, 

že sa má zabezpečiť prístupové právo vo forme vecného bremena k vnútroblokovým 

stavbám, čo sú, ak sa nemýlim štyri garáže. Na ďalšej rade bol ten materiál prepracovaný 

iba tak, že z neho je odstránená fotodokumentácia. Neviem či je súčasťou materiálov na 

zastupiteľstvo. Tento materiál si myslím, že je podporiteľné iba za predpokladu, že bude 

zabezpečený prístup pre vlastníkov vnútroblokových garáží. Táto skutočnosť mi 

z predloženého materiálu nijakým spôsobom nevyplýva a ani nie je dopracovaná, čiže keď 

by sa pani vedúca sociálnych vecí a odboru k tomu vedela vyjadriť, ak je prítomná, alebo 

akým spôsobom teda odstránila túto vytýkanú vadu, to nie je zrejmé. Ďakujem. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. V tomto prípade by som poprosil 

pani Valkovú, aby nám to trošíčku ozrejmila. Ďakujem. 

 

Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru soc. vecí: V tomto prípade vecné bremeno zriaďuje 

hlavné mesto a vlastníci. Nie sú tam uvedené všetky spolupodiely, sú tam aj CO kryty, 

takže hlavné mesto tam má stále podiely a dostali ste v jednom materiáli z minulých 

stanovisko, že spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov /nezrozumiteľné/... 

deklarovalo po nadobudnutí vlastníctva pozemkov uzavretie dohody na zabezpečenie 

prístupu pre vlastníkov predmetných garáží. Zriadenie vecného práva je v priamej 

kompetencii hlavného mesta a nie mestskej časti. Ďakujem. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem pani Valková. Niekto iný do 

rozpravy o tomto bode? Ak nie, tak ukončuje rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov  k návrhu... k bodu číslo devätnásť - Návrh na prevod vlastníckych 

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 schvaľuje v zmysle predloženého návrhu. Pán 
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vicestarosta, poprosím, dajte o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Prosím hlasujme teraz. 

 

Hlasovanie: Takže za hlasovalo osemnásť poslancov, proti bol jeden, zdržal sa jeden, nehlasoval 

jeden poslanec z prítomných dvadsaťjedna, tým pádom považujem hlasovanie za platné. 

Ďakujem. 

hlasovanie č. 31 

za: 18 proti: 1  zdržali sa: 1  nehlasovali: 1 

 –  uznesenie č. 82/V/2019 

 

 

Bod č. 20 

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  
 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďalším bodom je bod dvadsať a je to Návrh 

na prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve hlavného 

mesta Slovenskej republiky zverené do správy Mestskej časti Ružinov. Tu by som 

poprosil predkladateľa, pána prednostu, aby nám urobil úvod v tomto bode. Ďakujem. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pred 

sebou máme informatívny materiál, ktorý bol zaradený na rokovanie zastupiteľstva s tým, 

že vyplýva a kopíruje prácu, ktorou sa zaoberajú zamestnanci miestneho úradu v kontexte 

vytvárania lepších podmienok pre infraštruktúru v oblasti parkovania. Kopíruje to otázky 

plynúce zo zastupiteľstva, ale aj z porád vedenia, kde konkrétne desiateho apríla 2019 

bolo do zápisu uvedené, že touto úlohou bol územného plánu a regionálneho rozvoja 

a taktiež odbor právneho a správy majetku poverený vypracovaním takéhoto dokumentu, 

ktorý vám následne dnes predkladáme o možnostiach, o lokalitách, v ktorých sú 

umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta zverené do správy 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Nech sa páči. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Pán prednosta, ďakujem. Ak teda smiem, 

otvoril by som rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pani Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som sa len chcela spýtať, že v rámci 

toho materiálu sú niektoré pozemky odporučené teda na výstavbu garáží a na odkúpenie 

teda, tak sa chcem spýtať, že aký bude nasledovný postup, pretože to mi tam chýba. Čiže 

aký nejaký časový horizont tu vidíme, kedy by bolo možné tie parkovacie domy tam 

vybudovať, že či bude nejaký ďalší materiál, ako nadväznosť na tento materiál, že či sa 

potom vieme niekde posunúť v rámci toho materiálu? Ďakujem. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Áno, pani poslankyňa, ambíciou tohto 

materiálu je ponúknuť vám informáciu, že je to rozpracovaný dokument a v tom budeme 

pracovať ďalej. Pevne verím, že v relatívne krátkom čase vám predstavíme návrh riešenia, 

či už na úrovni Mestskej časti Bratislava - Ružinov a pevne verím, že taktiež v krátkom 

čase vám bude predstavený aj návrh samotného magistrátu hlavného mesta Bratislavy, ako 

ideme budovať ďalej infraštruktúru možnú na použitie na parkovaciu politiku. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, pán prednosta. Ďalší v poradí je 

pán Herceg, pán poslanec Herceg, nech sa páči. 
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Peter Herceg,  poslanec: Ďakujem za slovo. Podľa mňa je to strategický materiál, ktorý je dôležité 

mať, aby sme vedeli naozaj, ktoré pozemky má zmysel predať, dopredať, kde už časť 

garáži je odpredaná a nie je šanca čokoľvek s tým spraviť, ale sú isté lokality, kde naozaj 

je šanca niečo spraviť tým, že pozemky sú mestské a povedzme na existujúce garáže je 

možné nadstaviť viac podlaží, ktoré by povedzme aj bez toho, aby zasahovali stavebne 

priamo do tých pôvodných garáži majiteľov, ktorí asi nebudú ochotní nechať si ich zbúrať 

a rok vydržať bez garáže, ale možno hľadať spôsoby ako to využiť aj v súvislosti 

s parkovacou politikou, o ktorej sa možno zajtra dozvieme na mestskom zastupiteľstve, či 

ide ďalej, alebo nie. Ja verím, že ďalej prejde a chceme určite budovať ďalšie parkovacie 

plochy v rezidenčných zónach. Podľa možností tak, aby sme nezaberali zelené plochy, ale 

radšej nadstavovaním, zapustením a dvojpodlažnými garážami pod betónovými plochami, 

ktoré dnes sú a sú v zlom stave  a podobne. Čiže takýto materiál je dôležitý a dôležitý 

bude ten ďalší materiál, ktorý spomínal pán prednosta, tie vytypované lokality, ktorých 

ideme do budovania garážových domov, alebo teda parkovacích miest, či už my, mesto, 

alebo spoločne. Čiže to by mala byť nejaká taká stratégia najbližšie dva roky a verím, že 

to spustíme čím  skôr a ja si myslím, že každý poslanec, ktorý je tu, podporí aj v rámci 

svojich volebných obvodov rozšírenie počtu parkovacích miest, aby obyvatelia, ktorí 

začnú platiť za parkovaciu politiku, vedeli, že niečo pre nich aj robíme a že za tie peniaze 

dostanú nejaký benefit, že mesto na nich myslí. Takže tento materiál získal podporu aj na 

komisii dopravy. Možno len jedna taká drobnosť. Doriešime to neskôr. Chýba tam jeden 

garážový dom, ktorý už dneska je dvojpodlažný na Chlumeckého ulici, pozemok, pod 

ktorým na deväťdesiatpäť percent vlastní hlavné mesto, ale nie je riešený, či odpredávať, 

alebo nie, ale tak to vieme riešiť aj neskôr a tam asi tým, že je už poschodový, tak nemá 

zmysel, nadstaviť už nepôjde, ale teda, aby sme ten materiál mali kompletný a to potom už 

s referátom budem ďalej riešiť. Ďakujem. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, pán poslanec. Ja len dodám ešte 

k tomu, že naozaj tá parkovacia politika, alebo problematika parkovania v Ružinove je 

veľmi komplikovaná. V podstate myslím, že aj vy ste sa spolu s pánom starostom 

zúčastnili asi niekoľkých, alebo teda za každý klub sa zúčastnili, asi stretnutí ohľadom 

možnosti vybudovania parkovacích domov, takže naozaj tá snaha sa naozaj cení. Dobre. Je 

niekto ďalší, kto sa chce prihlásiť do rozpravy k tomuto bodu? Ak nie, ukončujem týmto 

možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov  k bodu číslo dvadsať - Návrh na prehľad lokalít, v ktorých sú 

umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislava, zverené do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, katastrálne územie 

Nivy, Ružinov - Trnávka berie na vedomie prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené 

garáže na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 

zverené do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, katastrálne územie Nivy, Ružinov 

Trnávka. Poprosím, pán vicestarosta, dajte o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Prosím teda hlasujme teraz. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Hlasovalo z prítomných dvadsiatich dvoch poslancov 

hlasovalo za dvadsať. Týmto konštatujem, že sme prijali tento návrh. Ďakujem. 

hlasovanie č. 32 

za: 20 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

 –  uznesenie č. 83/V/2019 
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Bod č. 21 

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  
 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalším bodom programu je bod číslo 

dvadsaťjedna - Návrh na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pozemkov pod 

garážami registra C na Farebnej ulici. Veľmi stručne. Už v súlade s materiálom, ktorý sme 

práve schválili, je odporúčaný predaj tohto pozemku. Nech sa páči, otváram rozpravu 

k bodu číslo dvadsaťjedna. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, vyhlasujem rozpravu za 

ukončenú a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov  k bodu číslo dvadsaťjedna - Návrh na prevod vlastníckeho práva 

nehnuteľnosti pozemkov pod garážami registra C parcela číslo 2707/5 a parcelné číslo 

2707/11 katastrálne územie Ružinov nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, ktoré sú vo 

vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverený do správy mestskej 

časti Bratislava - Ružinov do vlastníctva majiteľov garáží situovaných na predmetných 

pozemkoch podľa paragrafu deväť A, odsek 8 písmeno B zákona Slovenskej Národnej 

rady číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje v zmysle 

predloženého návrhu. Pán starosta, dajte prosím, o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

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

návrhu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsať z dvadsaťdva 

prítomných, dvaja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č. 33 

za: 20 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

 –  uznesenie č. 84/V/2019 

 

 

Bod č. 22 

Návrh  na prevod pozemku pod garážou registra KN – C, parc.č.  15675/92, k. ú. Ružinov, 

nachádzajúceho sa na Sputnikovej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa 

garáže,  situovanej na predmetnom pozemku podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Bod číslo dvadsaťdva je obdobný Návrh na prevod pozemku pod 

garážou na Sputnikovej ulici opäť v súlade s pravidlami, ktoré sme si prijali pred 

chvíľkou. Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy 

vyhlasujem rozpravu za ukončenú a poprosím opäť pána predsedu návrhovej komisie, aby 

uviedol návrh uznesenia. 

 

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

Bratislava - Ružinov  k bodu číslo dvadsaťdva - Návrh na prevod pozemku pod garážou 

registra KNC, parcelné číslo 15675/92 katastrálne územie Ružinov nachádzajúceho sa na 
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Sputnikovej ulici, ktorý je vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

zverený do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov do vlastníctva majiteľa garáže 

situovanej na predmetnom pozemku podľa paragrafu deväť A odstavec osem, písmeno B 

zákona SNR číslo 138/1991 Zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

schvaľuje podľa predloženého návrhu. Dajte prosím o tomto návrhu hlasovať, pán 

starosta. Ďakujem. 

 

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

predložený. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh bol prijatý počtom hlasov dvadsať z dvadsaťdva 

prítomných, dvaja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č. 34 

za: 20 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

 –  uznesenie č. 85/V/2019 

 

Bod č. 23 

Návrh na voľbu člena z radov občanov-neposlancov do Komisie školstva, kultúry a športu  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo dvadsaťtri - Návrh na voľbu 

člena z radov občanov neposlancov do komisie školstva, kultúry a športu. Návrh 

predkladá predsedníčka komisie školstva, kultúry a športu pani Kulifajová. Poprosím 

o úvodné slovo. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Áno, ďakujem. Takže my sme si na komisii školstva 

odhlasovali, že by sme za občanov chceli do komisie zvoliť pána Romana Kyselicu 

a k tomuto bodu by som chcela ešte podať doplňujúce uznesenie, čiže doplnenie uznesenia 

a chceli by sme ešte rozšíriť našu komisiu o jedného občana a to Matúša Grznára. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Návrh predpokladám písomne predložíte 

návrhovej komisii. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Do rozpravy ako prvý prihlásený pán predseda klubu 

Herceg. Nech sa páči, máte slovo. Pani Šimončičová prihlásili ste sa faktickou 

poznámkou, ale k úvodnému slovu asi nemôže byť faktická poznámka. Odporúčam 

prihláste sa normálne v rozprave. Ďakujem. 

 

Peter Herceg,  poslanec: Ďakujem. Pán starosta som chcel dať procedurálny návrh na krátku 

prestávku, aby tí, čo sme teda nevybehli von, tak aby sme sa občerstvili a tak ďalej, čiže to 

som sa snažil nejak naznačiť, ale nezachytili ste. Takže kľudne ako prebehnime tento bod, 

ďakujem teda pani predsedníčke komisie aj za návrh. Celkovo k tomuto bloku občania, 

odborníci do komisií. Som rád, že teda konečne sme to nejako utriasli a väčšina komisií 

má svoje návrhy, takisto, že sa zhodli aj politické kluby, alebo teda poslanecké kluby 

a teda po dosť dlhom čase vlastne od novembrových volieb, máme júl, že budeme mať 

občanov v komisiách a spolu s nimi môžeme pracovať, pretože napríklad komisie, kde 

som ja, či už je to dopravná, alebo územného plánovania životného prostredia, bude 

pracovať aj cez leto. Nebude mať poslanecké prázdniny, lebo tej práce je až až, takže 

ďakujem, že sme k tomu pristúpili a ideme ďalej s občanmi v komisiách. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán predseda klubu 
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Méheš. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Pán predseda klubu ma oslovil s návrhom  na tú procedurálnu prestávku. 

Poprosím, keď by sme už dotiahli po dvadsaťpäť a potom by sme si urobili. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže navrhujete prestávku po bode dvadsaťpäť? 

 

Matúš Méheš, poslanec: Áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Okej, takže na základe dohody troch predsedov poslaneckých klubov 

po bode dvadsaťpäť si dáme prestávku na občerstvenie. Ďalšia v rozprave pani poslankyňa 

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja som chcela len faktickou upozorniť pani 

Kulifajovú, že v tom uznesení má chybu, lebo tam je komisia školstva, kultúry a školstva. 

Treba to opraviť na športu. Ďakujem, to je všetko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, formálna chybička. Chcem sa ešte spýtať, 

pani Kulifajová, keďže ste predkladateľkou materiálu. Ten pozmeňujúci, doplňujúci návrh 

si môžete osvojiť autoremedúrou, nemuselo by sa o ňom hlasovať, keďže ho predkladáte 

sama predpokladám, že s ním súhlasíte. Takže pozmeňujúci návrh je doplnený, schválený 

autoremedúrou a poprosím, keďže nikto ďalší sa nehlási do rozpravy, návrhovú komisiu, 

aby dala hlasovať o návrhu ako celku. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Ďakujeme. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov  k bodu číslo dvadsaťtri - Návrh na voľbu člena z radov občanov 

neposlancov do komisie školstva, kultúry a športu za A berie na vedomie predložený 

materiál a za B volí za člena komisie školstva, kultúry komisie z radov občanov 

neposlancov magistra. Romana Kyselicu a zároveň ako druhého člena z radov 

neposlancov, pána Matúša Grznára. Dajte prosím, pán starosta, o tomto návrh hlasovať. 

Ďakujem. 

 

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

 

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

devätnásť za, jedna poslankyňa sa zdržala a jeden poslanec nehlasoval z prítomných 

dvadsaťjedna poslankýň a poslancov. 

hlasovanie č. 35 

za: 19 proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 1 

 –  uznesenie č. 86/V/2019 

 

 

Bod č. 24 

Návrh na voľbu člena z radov občanov-neposlancov do Komisie informatizácie 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo dvadsaťštyri - Návrh na voľbu 

členov z radov občanov-neposlancov do komisie informatizácie. Predkladateľom návrhu 

je pán poslanec Bolgáč, predseda komisie. Nech sa páči, poprosím o úvodné slovo. 

 

František Bolgáč, poslanec: Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Komisia informatizácie sa uzniesla na 

návrhu za člena do komisie z radov občanov pána Rasťa Kaššáka. Ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo a otváram rozpravu k tomuto 

bodu programu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, končím možnosť prihlásiť sa do 

rozpravy a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Michal Vicáň, predseda návrhovej komisie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov predkladá k bodu číslo dvadsaťštyri -Návrh na voľbu člena z radov občanov-

neposlancov do komisie informatizácie za A berie predložený materiál na vedomie a za B 

volí magistra Rastislava Kaššáka za člena komisie informatizácie z radov občanov. Dajte 

prosím, pán starosta, o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsať za, 

jedna poslankyňa sa zdržala a jeden poslanec nehlasoval z prítomných dvadsaťdva. 

hlasovanie č. 36 

za: 20 proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 1 

 –  uznesenie č. 87/V/2019 

 

 

Bod č. 25 

Návrh na voľbu členov z radov občanov-neposlancov do Komisie finančnej a 

podnikateľských činností 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo dvadsaťpäť - Návrh na voľbu 

členov z radov z radov občanov, tam máme tiež  chybu v názve materiálu neposlancov do 

komisie finančných a podnikateľských činností. Materiál predkladá pán doktor Sirotka, 

predseda komisie finančnej. Poprosím o úvodné slovo. 

 

Vladimír Sirotka, poslanec: Dobrý deň. Ako predseda komisie môžem konštatovať, že sme zvolili 

z radov občanov do komisie inžinierku Kňažníkovú a inžiniera Fabiána. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a otváram rozpravu k tomuto bodu programu. 

Ak sa do rozpravy nikto nehlási, tak vyhlasujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy za 

ukončenú a poprosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh uznesenia. 

 

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

Bratislava - Ružinov predkladá k bodu číslo dvadsaťpäť návrh na voľbu člena z radov 

občanov-neposlancov do komisie finančných a podnikateľských činností za A berie na 

vedomie predložený materiál a za b/ volí za členov komisie z radov občanov-neposlancov 

do komisie finančných a podnikateľských činností inižnierku Drahomíru Kňažníkovú a 

inžiniera Františka Fabiána. Dajte, pán starosta, prosím o tomto návrhu hlasovať. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dámy a páni, prosím hlasujte 

o návrhu, ako bol predložený. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov devätnásť za, 

dvaja poslanci sa zdržali, jeden poslanec nehlasoval z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 37 

za: 19 proti: 0  zdržali sa: 2  nehlasovali: 1 

 –  uznesenie č. 88/V/2019 
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Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, na základe dohody predsedov poslaneckých klubov. 

Ešte máme body 25A a 25B. Čiže ešte aj vrátane nich. Dobre. Takže pokračujeme ďalej. 

 

 

Bod č. 25A 

Návrh na voľbu člena z radov občanov-neposlancov do Komisie dopravy 

 

Martin Chren, starosta MČ: Bod číslo 25A je voľba členov komisie dopravy z radov 

neposlancov. Návrh prednesie pán predseda komisie dopravy a zároveň poslaneckého 

klubu Herceg. 

 

Peter Herceg,  poslanec: Ďakujem. Vážený pán starosta, milí kolegovia poslanci. Pred týždňom 

komisia dopravy zasadla. Najväčšiu podporu zo štyroch prítomných členov získal pán Dan 

Kollár, ktorý je zamestnancom cyklokoalície, venuje sa problematike cyklodopravy, pešej 

dopravy, chodcov, dopravných predpisov, schvaľovania dopravných stavieb a podobne. 

Čiže považujeme ho za odborníka, získal najväčšiu podporu a aj keď nebola komisia 

kompletná, ale z tých, ktorí tam boli, tak získal teda podporu štyroch členov komisie. 

Takže navrhujem za člena komisie dopravy z radov občanov Dana Kollára a tie dôvody 

som asi povedal. Teším sa na ďalšiu spoluprácu v tejto komisii a myslím, že tento návrh 

ešte pán podpredseda komisie dopravy potom doplní. Takže prosím vás o podporu tohto 

návrhu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pán predseda a otváram rozpravu, do ktorej sa 

ako prvý prihlásil pán, ak som správne pochopil predseda poslaneckého klubu a zároveň 

podpredseda komisie dopravy pán doktor Méheš. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ďakujem za slovo. S pánom predsedom komisie dopravy sme sa dohodli, 

že podám návrh na doplnenie uznesenia s tým, že v bode B sa dopĺňa pán Košinár 

Vladimír. V prípade, ak má pán predseda dopravnej komisie záujem si osvojiť tento návrh 

autoremedúrou, budem vďačný, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán predseda Herceg. 

 

Peter Herceg,  poslanec: Ďakujem za návrh áno môžem si ho osvojiť a teda návrhová komisia ten 

môj návrh sa dopĺňa tam v tom bode B za meno Dano Kollár, meno Vladimír Košinár. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Poprosím pána Méheša, aby aj písomne dodal návrhovej 

komisii a ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu za 

ukončenú a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

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

Bratislava - Ružinov predkladá k návrhu 25A Návrh na voľbu členov komisie Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov z radov občanov-neposlancov do komisie za A berie na 

vedomie predložený materiál a za B za členov komisie volí z radov občanov-neposlancov 

do komisie dopravy pán Dan Kollár a pán Vladimír Košinár. Dajte prosím o tomto návrhu 

hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za prednesenie návrhu a dámy a páni, prosím 

hlasujte o ňom teraz. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že rebelov sme sa zbavili a návrh sme prijali 

jednohlasne počtom hlasov dvadsaťdva z dvadsaťdva prítomných. 
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hlasovanie č. 38 

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

 –  uznesenie č. 89/V/2019 

 

 

Bod č. 25B 

Návrh na voľbu člena z radov občanov-neposlancov do Komisie územného plánovania a 

životného prostredia 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo 25B a to je Voľba členov 

komisie z radov občanov-neposlancov v prípade komisie územného plánu a životného 

prostredia. A poprosím pani predsedníčku komisie Katarínu Šimončičovú, aby predniesla 

návrh. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Komisia územného plánovania a životného 

prostredia na svojom zasadnutí zvolila za člena komisie z radov občanov-neposlancov 

pána inžiniera Antona Gábora, ktorý je odborníkom na územné plánovanie. Prosím, dajte 

o tom hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, pani predsedníčka 

a v rozprave je ďalej prihlásený pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg,  poslanec: Ďakujem za slovo. V tejto komisii musím povedať, že naozaj sa zišlo 

veľa dobrých kandidátov, čiže naozaj nám bolo vôbec ťažké zhodnúť sa, že koľkatich 

vezmeme. Zatiaľ bola zhoda v hlasovaní, že zatiaľ jedného. Ja verím, že časom možno 

zistíme, že tam chceme aj odborníka na životné prostredie, prípadne zo stavebného zákona 

a tak ďalej, ale teší ma, že odborníci, ktorí sa prihlásili, naozaj preukázali svoje kvality 

a to rozhodovanie bolo ťažké. Nakoniec sme sa rozhodli podporiť odborníka na územné 

plánovanie, lebo to považujeme za hlavnú a primárnu kompetenciu poslancov, ktorí 

rozhodujú o obstarávaní územných plánov zón napríklad, urbanistických štúdií a tak ďalej, 

takže tento pán nás presvedčil o svojich kvalitách a ďakujem členom, že ho podporili 

a prosím teda o podporu tohto návrhu všetkých poslancov. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem a s faktickou poznámkou ešte pani predsedníčka 

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Musím zareagovať na zjavnú nesprávnosť, čo povedal pán 

Herceg, respektíve z môjho pohľadu, lebo nie územné plánovanie nadriadené životnému 

prostrediu, ale sú rovnocenné vedľa seba a aj keď je v názve prvé územné plánovanie, 

takže nie je to najdôležitejšie územné plánovanie. Ty zradca ti chcem povedať, ale 

rovnako aj životné prostredie, prosím. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a ak v tejto rozprave cíti potrebu pokračovať 

pán poslanec Strapák, tak má slovo. Nech sa páči. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ja nechcem priamo k tomuto bodu povedať niečo, ale ku všetkým tým 

hlasovaniam, ktoré sme mali teraz ku komisiám. Vlastne ku všetkým predsedom komisií 

by som chcel povedať, že aby sme sa tak veľmi slušne ozvali tým kandidátom, ktorí neboli 

zobratí do tých komisií, alebo teda neuspeli, aby to tak veľmi slušne a odpovedať im, že 

áno napriek ich nejakým kvalitám, tak proste vybrali sme niekoho iného, aby to nebolo 

o tom, že na meste sme mali s tým zlú skúsenosť, že sa vôbec neodpovedalo tým 

kandidátom. Oni sa potom dotazovali a tak ďalej. Čiže, aby sme predišli nejakej zlej krvi, 
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že tí ľudia potom budú mať nejaký zlý pocit z toho. Takže len týmto chcem apelovať na 

všetkých predsedov, aby teda sa ozvali tým kandidátom, ktorí neboli úspešní. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ:  Lepšie bude, keď zostaneme len kamaráti, všetci sme to už počuli 

a je dobré to počuť, takže prosím všetkých predsedov komisií, aby dali vedieť 

nevybraným záujemcom. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa do rozpravy nikto ďalší nehlási, 

tak poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

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

Bratislava - Ružinov predkladá k bodu číslo 25B - Návrh na voľbu člena komisie 

miestneho zastupiteľstva, Mestskej časti Bratislava - Ružinov z radov občanov-

neposlancov do komisie územného plánovania a životného prostredia za A berie na 

vedomie predložený materiál a za B volí za člena komisie z radov občanov-neposlancov 

do komisie územného plánovania a životného prostredia inžiniera Antona Gábora. Dajte, 

pán starosta, prosím o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči dámy a páni hlasujte o návrhu 

ako bol prednesený. Teraz prosím. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že návrh sme prijali jednohlasne počtom hlasov dvadsaťdva z 

dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 39 

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

 –  uznesenie č. 90/V/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Na základe dohody predsedov poslaneckých klubov teraz 

vyhlasujem prestávku na občerstvenie v dĺžke jedenásť minút. Stretneme sa o devätnástej 

hodine. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Bod č. 26 

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva  
 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, zaujmite svoje miesta prosím, budeme pokračovať 

v rokovaní miestneho zastupiteľstva. Do ukončenia dnešného miestneho zastupiteľstva 

nám zostáva prerokovať tri riadne body. Bodom číslo dvadsaťšesť je Kontrola plnení 

uznesenia miestneho zastupiteľstva. Poprosím pána prednostu magistra Pavla Balžanku, 

aby uviedol tento materiál. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Vážený pán starosta, panie poslankyne 

a páni poslanci. Pred sebou máme materiál kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Tak, ako sa píše v návrhu na uznesenie,  miestne 

zastupiteľstvo k prerokovanému materiálu berie tento materiál na vedomie. Všetko je 

obsiahnuté v materiáli. Asi viac slov z mojej strany aktuálne netreba. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán prednosta. Otváram rozpravu k tomuto 

bodu. Ako prvý je do rozpravy prihlásený pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ďakujem za spracovanie kontroly plnenia uznesenia. Mám 

jednu dodatočnú otázku. My máme to uznesenie predkladať analytický materiál aj 

o základných školách, kedy je ten termín? Tam sme dohodli myslím, že raz za pol roka. Že 

teda aby bolo tie počty a teraz asi by bol ten najlepší čas z môjho pohľadu, lebo už vieme, 

koľko žiakov sa prihlásilo, na koľko sme uspokojili. Počul som aj teda to, že kolega 
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poslanec hovoril v niektorých školách to bolo horšie. Ja viem, že na Drieňovej to bolo 

horšie, ako na tom sme, aká tá potreba bude. September už asi nestihneme, ale aj ten ďalší 

rok. Čiže kedy môžeme očakávať nejaký takýto materiál o základných školách. 

Materských máme ako informatívny, ale k nemu ešte aj tie základné školy, lebo ono sa 

nám to tam vlastne preklápa, mali sme také uznesenie. Ďakujem. 

 

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

 

Matúš Méheš, poslanec: Ďakujem za slovo. Ak si správne pamätám, bolo to niekedy v septembri, 

na septembrové zastupiteľstvo máme mať pripravený ten materiál kvôli tomu, že sú ešte 

neni doručené rozhodnutia o prijatí do škôlok, do škôl. To je všetko. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak môžem, tiež doplním. Predložíme tento 

materiál na septembrové zastupiteľstvo. My dnes už poznáme predbežné čísla, ale 

vzhľadom na to, že ešte boli podané nejaké odvolania plus ešte stále dochádza k nejakým 

zmenám do prvého septembra, lebo niekto sa môže rozhodnúť prejsť na súkromnú školu, 

alebo môže byť prijatý aj na viac škôl, nielen na tej svojej rajónnej, tak budeme ešte čakať 

na vyčistenie týchto dát a v septembri vám dáme kompletnú informáciu. Dnes už vám 

viem povedať, že sme dokázali umiestniť do základných škôl všetky ružinovské deti aj 

keď sa teda opakuje problém, ktorý sme zažili napríklad už vlani, že sme mali problém 

s umiestnením rajónnych detí. Tento rok nám takýmto spôsobom vybuchla základná škola 

na Nevädzovej ulici, kde nám hrozilo, že niekoľko desiatok detí nebudeme môcť prijať. 

Nakoniec v spolupráci s pani riaditeľkou sme to vyriešili tak, že sa našiel priestor na 

otvorenie jednej triedy navyše. Čiže tých detí bolo naozaj, myslím, že jednociferné číslo, 

ktorí podľa bydliska museli byť preradení buď na Borodáčovú, alebo na Základnú školu 

Ružová dolina. Vyberali sme to vyslovene podľa ulíc, že takí, ktorí bývajú čo najbližšie 

k tej hranici toho rajónu ďalšej školy. Minulý rok, možno ma pani Kováčová opraví, len 

mám takú informáciu úplne rovnakým spôsobom sme mali problém na základnej škole 

Mierová, kde vyše sedemdesiat detí rajónnych nevedelo byť umiestnených. Nedá sa 

nejakým spôsobom predpovedať, že kde zase bude problém na budúci rok, pretože to 

závisí od toho, koľko detí v danom rajóne dospeje do toho veku a ako vidíte aj minulý rok 

to bola jedna škola, tento rok to bola ďalšia škola. Nevieme úplne predpovedať, že kde to 

bude na budúci rok, ale teda všetky ružinovské deti sme vedeli umiestniť. A možno len tak 

anekdoticky poviem najväčší záujem tento rok sme cítili o základnú školu Ostredkova, 

konkrétne anglickú triedu, ktorá tam funguje a kam sa naozaj snažilo prihlásiť veľké 

množstvo detí, nielen z Ružinova, ale je to škola, ktorá už má tak dobrý zvuk a tento 

program taký cveng, aj z celej Bratislavy. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási 

do rozpravy, ukončujem rozpravu k bodu číslo dvadsaťšesť a poprosím návrhovú komisiu, 

aby predniesla návrh uznesenia. 

 

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

časti Bratislava - Ružinov predkladá k bodu číslo dvadsaťšesť - Kontrola plnenia uznesení 

miestneho zastupiteľstva a berie na vedomie podľa predloženého návrhu. Dajte, pán 

starosta, prosím o tomto návrhu hlasovať. Ďakujeme. 

 

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

bol predložený návrhovou komisiou. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem že návrh sme prijali. Počtom hlasov dvadsať z dvadsiatich 

prítomných, nikto nebol proti ani sa nezdržal. 
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hlasovanie č. 40 

za: 20  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

 –  uznesenie č. 91/V/2019 

 

 

Bod č. 27 

Interpelácie 
 

Martin Chren, starosta MČ:  Ďalším bodom programu je bod číslo dvadsaťsedem - Interpelácie 

a otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak sa k tomuto bodu nikto nehlási, 

uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a nemáme ani uznesenie. 

 

 

Bod č. 28 

Rôzne 
 

Martin Chren, starosta MČ:  Takže pokračujeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo dvadsaťosem 

- Rôzne. Nech sa páči, prihlasujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy k bodu Rôzne. Ako 

prvý je do rozpravy prihlásený pán poslanec Bodnár. Nech sa páči, máte slovo pán 

poslanec. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Budeme mať ešte informatívny materiál 

o navyšovaní počtu detí v materských školách potom a k tomu by som sa chcel vopred 

vyjadriť, že tak, akože predbežne asi vieme, že nejakých sto detí ružinovských vo veku tri 

až šesť rokov nebude prijatých do materských škôl, to je cca zhruba hore dole, ale behom 

pol roka sa nám navýšili kapacity materských škôl o nejakých sto miest cca, podľa toho 

materiálu. Takže rád by som apeloval na riaditeľky materských škôl, keďže je to ich 

kompetencia, aby prioritne prijímali ružinovské deti, pretože si neviem ináč predstaviť, že 

koho iného by mali prijímať, aj keď je to ich kompetencia. S tým súhlasím, ale akonáhle 

máme o sto miest viac, teda sto miest viac v škôlkach, tak si myslím, že tých sto 

neprijatých ružinovských detí by malo byť prijatých práve tam. Ďakujem. 

 

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

Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Áno Kamil, ďakujem. Ja som tiež chcela na materské školy 

reagovať, pretože možno sa zdá, že nemáme problém, že tých sto miest nájdeme, ale čo 

napríklad s deťmi, ktoré sa narodili druhého deviaty? Tie majú taký istý problém, musia 

proste niekam umiestniť tie deti, čiže myslime prosím na tie deti, ktoré sú zimné, jarné 

a tiež myslime na to, že tu je výstavba, ktorá teda prinesie nových ľudí. Čiže my ten 

problém máme stále a ešte som sa teda chcela spýtať na MŠ Borodáčová, malo byť 

otvorených myslím, že štyridsať miest od 1.9., tak že kedy bude výzva vlastne otvorená na 

prijímanie detí? Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne ak súhlasíte, odpovedal by som. Ďakujem 

veľmi pekne. Stav je taký, že sme obdržali približne dvetisíc prihlášok do materských 

škôl, z nich však boli mnoho duplicitné a mnohé boli aj z mimo Ružinova a vo výsledku je 

to tak, že sme do dnešného dňa vedeli rozdať približne šesťstoosemdesiat rozhodnutí 

o prijatí. A faktom je, že približne počet stodesať detí ružinovských vo veku od tri do šesť 

rokov nemohlo byť prijatých. Ja som si aj overoval, ako funguje ten náš nový bodovací 

systém a musím povedať, že funguje približne presne tak ako sme očakávali. Z tých 

šesťstoosemdesiat detí nám vychádza, že zhruba deväťdesiatpäť percent je ružinovských, 
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drvivá väčšina z nich vo veku od tri do šesť rokov. Pýtal som sa aj na to, kto je tých päť 

percent neružinovských. Nemáme právo diskriminovať a neprijímať neružinovské deti 

a vedeli sme, že ten bodovací systém môže takýmto spôsobom fungovať. Musím povedať, 

naozaj som celkom rád, že v drvivej väčšine prípadov ide o deti, ktoré sú napríklad deťmi 

učiteliek, ktoré na našich školách a v našich škôlkach samé učia a ich prijatie bolo 

odôvodnené tým, že aby sme nestratili učiteľku, ktorých je málo, tak sme museli aj jej 

dieťa prijať do škôlky a podobne. Čiže naozaj zdá sa, že tento rok ten náš bodovací 

systém, ktorý sme spoločnými silami a jednohlasne v tomto zastupiteľstve schválili, tak 

zafungoval. Zároveň musím povedať, že prokuratúra si vyžiadala už naše VZN, podľa 

informácií, ktoré mám, nebol priamo podaný podnet proti nášmu VZN, ale bol podaný 

podnet riaditeľkami petržalských materských škôl proti rozhodnutiu petržalského starostu. 

Oni napádali, že im zasahuje do kompetencií a v rámci toho spomenuli vo svojom podaní, 

že aj Ružinov prijal takýto bodovací systém, takže prokuratúra si ho vyžiadala, aby si ho 

mohla naštudovať a my sme spis odoslali aj spolu s celým procesom prijímania a uvidíme, 

čo sa bude diať ďalej, ale teda tá dobrá správa je, že zatiaľ sa zdá, že všetko funguje. 

Naozaj je teda pravda, že tých zhruba stodesať detí ružinovských vo veku od tri do šesť 

rokov sme nemohli prijať. Pravda aj je, že by sme v najbližšom období mali približne 

stodesať miest v škôlkach otvoriť. Myslím, že je to štyridsaťštyri miest na Borodáčovej, 

ktoré by mali byť od 1. septembra ten proces prijímania prihlášok by mal by naozaj 

spustený čo najskôr. Aj dnes sme k tomu sedeli. Sedel som s pani Vasilovou, ktorá je nová 

šéfka školského odboru zároveň teda v rámci organizačnej zmeny  sme založili aj 

samostatný školský úrad, ktorému šéfuje pani Kováčová, ktorú veľmi dobre poznáte, čiže 

naozaj to upratujeme a začína to fungovať tak, ako má. Proste mestská časť s toľkými 

deťmi by mala mať samostatný školský úrad, na ktorom by mali byť dokonca tabuľkovo 

traja zamestnanci, myslím. Tie ďalšie triedy, myslím je to pätnásť na Stálicovej a 

päťdesiatpäť na Banšelovej sa zdá, že stihneme otvoriť do prvého januára budúceho roka 

a takisto určite vás ako poslancov budem oslovovať v najbližšej dobe minimálne na tých 

augustových komisiách, ktoré budú už pravdepodobne s nejakými návrhmi projektov na 

nové škôlky. Mali sme stretnutie s investorom /nezrozumiteľné/, ktorý už pripravil projekt 

rozšírenia škôlky na Šťastnej ulici a ten dúfam, že v priebehu nejakého týždňa, dvoch 

aspoň členom školskej komisie, alebo tým z vás, ktorí budú mať záujem aj počas júla 

pracovať, budeme môcť o tom debatovať. Ten postup bude taký, že pôjdeme to 

prediskutovať s riaditeľkou škôlky, potom budeme debatovať aj s vami poslancami. Ide 

tam aj o to, že musíme dohodnúť aj nejaké finančné plnenia a podobne a takisto dúfam, že 

na septembrové zastupiteľstvo budem môcť priniesť materiál, kde sa dohodneme 

s developerom projektu Jarabinky, ktorý tam má priestor na materskú školu a iste viete, že 

minulý rok to bolo na zastupiteľstve, kde žiadal, aby sme to odkúpili za sto percent 

hodnoty s čím ja mám teda vážny problém a predpokladám, že na september by som chcel 

aj predložiť taký všeobecný návrh pravidiel, keď to zjednodušene poviem, že ak nejaký 

developer v rámci svojho developmentu postaví škôlku, takže sme ochotní si ju zobrať 

a zaplatiť za ňu, ale maximálne päťdesiat percent nákladov, ktoré boli vynaložené. Nech aj 

ten developer teda niečím prispeje a nech sa spolupodieľa na tých nákladoch, ktoré 

vytvára tým, že stavia tie nové obytné budovy. Ďakujem, že ste si ma vypočuli aj keď 

trošku za hranou do rokovacieho poriadku, ale chcel som vám dať tie odpovede. Ďalší 

v rozprave pán predseda klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ku téme materské školy ešte by som pridal pár podnetov. Jedna 

vec bodovací systém, teda keď sa osvedčil ja predpokladám, že bude nejakým spôsobom 

predstavený a vyhodnotený aj poslancom. Brali sme to ako pilotný rok, čiže aby sme sa 

poučili napríklad aj z rady materských škôl aj zo spätnej väzby. Už teraz viem, že presne 

čo ste spomínali by sa tam napríklad malo zohľadniť ako výnimky pre zamestnancov 

materských škôl, či už sú to učiteľky, alebo aj kuchárky, upratovačky, aby mali bonusové 
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body napríklad za ich deti, aby to nebolo na výnimku, ale súčasťou systému ako pravidlo, 

keby sa niekto pýtal no a prečo to dieťa, ktoré nie je z Ružinova, lebo má extra body, lebo 

je to zamestnanec a o toho zamestnanca by sme prišli a celkovo treba zamyslieť sa, aby 

toto bolo súčasťou aspoň nejaké sociálneho balíka na stabilizáciu zamestnancov 

materských škôl, lebo je to veľký problém a nie je veľa záujemcov o túto prácu o učiteľky 

v materských školách a riaditeľky v materských školách. Je to veľa zodpovednosti, málo 

peňazí, tak aby aspoň nejako sme to kompenzovali, či už teda tým, že ich deti tam budú 

uprednostnené, alebo byty nájomné, ktoré máme tak ponúkneme mladým učiteľkám 

materských škôl a podobne. Čiže to je jeden podnet, aby ten bodovací systém možno aj 

toto zohľadňoval. Druhá vec ku Borodáčovej, tie dve nové triedy a návrh je, aby už nová 

prihláška, alebo to, ako má vyzerať prihláška, keďže asi bude zverejnená, tak aby nejakým 

spôsobom reflektovala to naše VZN a boli tam tie položky bodovacie v tej prihláške, aby 

už rovno tí ľudia do prihlášky vypĺňali niečo, čo si potom nemusí prácne zisťovať riaditeľ, 

alebo riaditeľka školy v tomto prípade je to spojená škola, čiže riaditeľ. No a ešte taký typ, 

ak potrebujeme urgentne rozšíriť kapacity, dá sa ešte uvažovať o tom, že niektoré triedy, 

ja viem nie je to veľmi populárne, ale niekde to bežne viem, že aj v cirkevných školách to 

musia robiť možno posilnia na pol úväzku ešte nejakú upratovačku, ale že by sa niektoré 

spálne prerobili na triedy a lôžka by sa rozkladali. Ja viem, že nemajú to tie učiteľky tak 

radi, ale možno ak vieme, že to bude v danej lokalite len konjunktúra chvíľková a potom 

sa nám to premiestni do základných škôl a už nebudeme potrebovať, tak možno takýmto 

dočasným opatrením by sme tiež vedeli získať nejaké miesta, aby naozaj sme odľahčili 

tých Ružinovčanov, ktorí sa nedostanú. Dnes je to stodesať, v októbri to bude možno ešte 

viac, v novembri, čiže nestačí nám umiestniť týchto stodesať, lebo tak ako kolegyňa 

Ďurajková hovorila, deti nám dorastajú, sú októbrové, novembrové, decembrové deti, 

ktoré prídu vo veku troch rokov a aj tie budeme musieť umiestniť. Čiže ak nájdeme 

stodesať miest, tak sme zahojení do 31. augusta, ale potom zas nám pribúdajú aj 

ružinovské deti. Čiže toto sú také postrehy, ktoré som ešte k tomu chcel uviesť. 

 

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

Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem. Ja by som len doplnil môjho kolegu Peťa Hercega. Tá 

výnimka pre tie učiteľky v materských školách by mohla platiť aj teda pre personál. To 

znamená aj pre kuchárky a teda možno, že aj pre učiteľov, učiteľky na základných 

školách, lebo aj tie môžu mať deti teda v materských školách, takže to je všetko. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Možno by som len doplnil dve také 

drobnosti. Nie je to úplne výnimka. My sme nechali v bodovacom systéme miesto pre 

riaditeľku, aby zohľadnila dva body, kde viem, že práve toto bolo použité a ak 

samozrejme, tento záznam môže sledovať náš okresný prokurátor, tak by som len 

zdôraznil, že stále je to len odporúčací bodovací systém a riaditeľka sa môže rozhodnúť aj 

sama a čo sa týka Borodáčovej, tiež bohužiaľ stále platí to, že zákon a metodické 

usmernenie nám nedovoľuje prijímať len jednu predpísanú formu prihlášky, ale 

predpokladám, že do tej odporúčanej, ktorú zverejníme, zapracujeme presne všetky tieto 

informácie, ako ste chceli. Čo sa týka tých spální, no nemajú to úplne radi riaditeľky ani 

u nás na odbore, ale niektoré škôlky to už dnes robia a riešia aj takto kapacitu. Ďakujem 

veľmi pekne. Rozprava v bode Rôzne pokračuje, ak sa ešte niekto má záujem prihlásiť. Ak 

nie, tak vám ďakujem veľmi pekne. Ešte možno spomeniem pánu poslancovi Bodnárovi, 

lebo tie informatívne body sa neprerokúvajú, tie sú len informatívne, čiže ak ešte niečo 

k nim, teraz je tá príležitosť. Bolo by mi to treba, nech sa páči pán poslanec Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo, keďže ste dali možnosť. Ja len taká vec, tí rodičia 
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budú stále obviňovať riaditeľky z korupcie, keď ich dieťa neprijmú, ale je to na 

riaditeľkách, je to ich kompetencia, tak nech zvážia, keď sa navýšia kapacity, tak aby 

prednostne brali tie ružinovské deti. Len toľko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, 

tak vyhlasujem rozpravu za ukončenú a tým sme vyčerpali prerokovanie všetkých bodov 

dnešného zastupiteľstva. 

 

Záver 
 

Martin Chren, starosta MČ: A zostáva nám posledná povinnosť, ktorú musíme splniť a to je 

prezenčné hlasovanie na záver dnešného zastupiteľstva. Takže dámy a páni, prosím 

prezentujte sa. Prezentujte svoju prítomnosť, že ste poctivo vydržali až do úplného konca 

dnešného rokovania. Teraz.  

 

Záverečná prezentácia: 21 

 

A za najväčšieho rebela vyhlasujem pána poslanca Machatu. Konštatujem, že nás do 

konca rokovania vydržalo dvadsaťjedna. Ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu a za 

konštruktívne rokovanie počas celých tých náročných skoro šiestich hodín dnešného 

rokovania. Želám vám krásne prázdniny, veľmi pekné leto a s väčšinou z vás sa už počas 

leta stretneme na ďalších pracovných komisiách a pri ďalšej práci nášho zastupiteľstva. 

Všetko dobré, pekný podvečer ešte. 

 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Boris Čechvala, v. r.  ................................................. 
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