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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

z rokovania VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 6. augusta 2019 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Martin Chren – starosta 

 

Overovatelia :  Ing. Michal Gašaj, PhD., Mgr. Martin Ferák  

 

Návrhová komisia:               Mgr. Eva Bacigalová, Ing. Peter Strapák, Mgr. Michal Vicáň,  

   

Ospravedlnení:  JUDr. Michaela Biharyová, Ing. Marcela Kulifajová, Silvia Pilková 

 

 

 

 

Schválený program 

 

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

     - uznesenie č. 92/VI/2019 

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

dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave 

 - uznesenie č. 93/VI/2019 

3. Návrh na schválenie Zmluvy o výpožičke uzatvorenej podľa § 659 a násl. Občianskeho 

zákonníka a § 8 ods. 1, 2, 4 VZN 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom (MŠ 

Borodáčova 2) 

      - uznesenie č. 94/VI/2019  
4. Návrh, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi 

mestskej časti Bratislava-Ružinov rokovať so spoločnosťou CULTUS Ružinov, a.s. Ružinovská 

28, 820 09 Bratislava, nájomcom pozemku registra „C“ parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, podľa 

Zmluvy o komplexnom nájme majetku, uzatvorenou s mestskou časťou Bratislava-Ružinov a so 

spoločnosťou MCP Development, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava, vlastníkom nehnuteľností 

zapísaných v KN na liste vlastníctva č. 3377, vo veci úhrady za užívanie časti pozemku registra 

„C“ parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, uzatvorenia zmluvy o podnájme pozemku a opravy 

komunikácie Obilná 

     - uznesenie č. 95/VI/2019 

 4.a)Návrh na schválenie Zmluvy o výpožičke uzatvorenej podľa § 659 a násl. Občianskeho   

zákonníka a § 8 ods. 1, 2, 4 VZN 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom (MČ Bratislava-

Ružinov pre Detské jasle Palkovičova 11/A) 

     - uznesenie č. 96/VI/2019 
5. Poskytnutie bytovej náhrady Beáte Mundokovej a Jozefovi Mundokovi nájomcovi bytu v 

objekte bývalej materskej školy na Uránovej ulici č. 2, Bratislava 

     - uznesenie č. 97/VI/2019 

6. Pasportizácia základňových staníc produkujúcich elektromagnetické frekvencie 

- uznesenie č. 98/VI/2019 
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7. Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie – pasport stavby 

     - uznesením č. 99/VI/2019 bod presunutý na rokovanie miestneho zastupiteľstva 17.09.2019 

8. Interpelácie 

 

 

 

 

PREPIS 

 

zo zasadnutia MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 06. 08. 2019 v zasadacej 

miestnosti Miestneho zastupiteľstva 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

Martin Chren, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, vážení zamestnanci miestneho úradu, ctení hostia, dovoľte mi privítať vás na 

mimoriadnom rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. V 

prvom rade vám chcem veľmi pekne poďakovať, že aj napriek dovolenkovému obdobiu, 

napriek letným prázdninám ste si našli čas a na takéto mimoriadne zvolané zastupiteľstvo 

ste sa v takom hojnom počte dostavili. Naozaj si to veľmi vážime. Tým hlavným 

dôvodom, pre ktorý sme toto zastupiteľstvo zvolali, je zriadenie škôlky na Borodáčovej 

ulici, kde nám, bohužiaľ, až v júni prišiel prípis z ministerstva školstva, že táto škôlka je 

schválená, aby mohla teda plne fungovať od prvého septembra, aby mohli byť uzavreté 

pracovné zmluvy so všetkými zamestnancami, aby deti do nej mohli začať chodiť už 

prvého septembra. Musíme urobiť posledný formálny krok v tom celom slede všetkých 

vecí, ktoré sme robili a schváliť zriadenie tejto materskej školy. Okrem toho sa nám tu 

zišlo ešte niekoľko, myslím, päť pracovných bodov, ktoré by sme dnes mohli prerokovať. 

Ako prvé vás poprosím v súlade s naším rokovacím poriadkom o prezenčné hlasovanie, 

aby ste potvrdili panie poslankyne, páni poslanci svoju prítomnosť na dnešnom rokovaní. 

Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že prezentovaných je dvadsať poslancov, takže sme 

uznášaniaschopní. O ospravedlnenie z účasti na dnešnom rokovaní požiadali traja 

poslanci. Pani poslankyňa Biharyová, ktorej sa, mimochodom, narodilo dieťa, takže jej 

týmto v mene nás všetkých aj takto oficiálne blahoželám, pani poslankyňa Kulifajová a 

pani poslankyňa Pilková. Konštatujem, že dnešné rokovanie je uznášaniaschopné. 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhujem zvoliť pánov poslancov Michala Gašaja a pána poslanca 

Martina Feráka. Chcem sa spýtať, či všetci súhlasia s týmto návrhom alebo či má niekto 

iný návrh. Ak nie, tak prosím pekne, hlasujte o tom, že volíme pánov poslancov Gašaja a 

Feráka za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že dvoch menovaných pánov poslancov sme zvolili 

jednohlasne počtom hlasov dvadsaťdva z dvadsaťdva prítomných za overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie č. 1 

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

  –  uznesenie č. 92/VI/2019  

 

Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pani magistru Bacigalovú, pána inžiniera Strapáka a pána 

magistra Vicáňa. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak vás prosím pekne, aby ste hlasovali o 

zvolení pani Bacigalovej, pána Strapáka a pána Vicáňa do návrhovej komisie pre dnešné 
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mimoriadne zastupiteľstvo. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že troch menovaných sme zvolili do návrhovej 

komisie počtom hlasov dvadsaťjedna z dvadsaťdva prítomných, jedna pani poslankyňa 

nehlasovala. 

hlasovanie č. 2 

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

  –  uznesenie č. 92/VI/2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: Poprosím zvolených členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje 

miesta a aby si spomedzi svojho stredu zvolili svojho predsedu. Vážené dámy, vážení 

páni, obdržali ste návrh programu dnešného rokovania, ktorý má päť bodov. V súlade s 

rokovacím poriadkom podľa teda už nie tak nového, ale stále nového zákona budeme 

najprv hlasovať o návrhu programu ako celku a následne o jednotlivých pozmeňujúcich 

návrhoch programu. Chcem sa spýtať návrhovej komisie, či sa už dohodla na vymenovaní 

svojho predsedu. Návrhová komisia, nech sa páči. 

 

Michal Vicáň, poslanec: Za pána predsedu návrhovej komisie sme si zvolili pána Strapáka. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a blahoželám. Dámy a páni, hlasujme teda 

teraz o programe, ako bol navrhnutý, pričom v zmysle novely zákona číslo 369 z roku 

1990 o obecnom zriadení na prijatí programu tak, ako bol navrhnutý, je potrebná 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Nech sa páči. 

 

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

počtom hlasov dvadsaťdva z dvadsaťdva prítomných.  

hlasovanie č. 3 

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

  –  uznesenie č. 92/VI/2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: Nasledujú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k programu. Chcem sa 

spýtať, dámy a páni, či má niekto návrh na doplnenie programu alebo zmenu programu. 

Prihláste sa do rozpravy teraz a prihláste sa nie faktickou poznámkou, ale ako riadnym 

príspevkom. Ďakujem. Čiže prvý prihlásený pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

Nech sa páči. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Milí kolegovia, jedna drobná prosba. Do 

programu by sme radi zaradili jeden bod Interpelácie. Nie vyhodnotenie interpelácie, ale 

podanie. Máme jednu interpeláciu, ktorú by sme radi podali na zastupiteľstve. Takže ako 

záverečný bod. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže ako posledný bod programu, bod Interpelácie. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ako posledný bod programu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Čiže píšeme si. Ďalší prihlásený pán poslanec 

  Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem, pán starosta, za slovo. Ja by som navrhoval doplnenie 

programu o dva body. Za tými riadnymi bodmi. A by som navrhoval ďalší bod a to 

Pasportizácia základňových staníc produkujúcich elektromagnetické frekvencie a ten ďalší 

bod je Vyhotovenie /nezrozumiteľné/... dokumentácie stavby. 
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Martin Chren, starosta MČ: Čiže ako body šesť a sedem? 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže šesť je smog a sedem je stavby. Dobre. Čiže dva návrhy. 

Hlasovať samostatne o každom z nich. Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou 

pani poslankyňa Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja som chcela upozorniť na to, že vlastne v tej 

dôvodovej správe sa odkazuje na webovú stránku, ktorá je nedostupná. Je tam nejaká 

náhradná webová stránka, ktorú spravuje fyzická osoba. Tie argumenty, že sa zakazujú 

mobily, lebo sa znižuje pamäťová schopnosť a intuícia, vnímavosť a nesústredenie, 

vyplývajú z používania mobilných zariadení, nie z toho, že... zatiaľ teda ja som iné nejaké 

štúdie, že by ožarovali zariadenia deti a ľudí, čiže ja za tento, zaradenie tohto bodu 

nebudem hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za informáciu. A s faktickou poznámkou na 

faktickú sa nedá vystupovať, pán predseda Herceg, myslím. Ste sa prihlásil neskoro. Pán 

poslanec Matúšek, nenecháme si to na debatu vecnú potom? Dobre. Tak ste mal faktickú 

poznámku v reakcii ako predkladateľ návrhu v reakcii na pani viceprimátorku Štasselovú. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Má pravdu v tom, že tá webová stránka má technickú chybičku. Kto 

robí, môže urobiť aj chybu, ale ona veľmi dobre vie, že v minulom období bol tento 

materiál prerokovaný v zastupiteľstve v marci a bol schválený a tam tie odkazujúce 

webové stránky fungujú a takisto fungujú i mnohé iné, ktoré sú k dispozícii, takže len toto 

som chcel povedať v stručnosti. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel organizačné poprosiť, 

nemám kópie tých materiálov, tých bodov programu, ktoré predložil pán poslanec 

Matúšek, keby ste mi ich mohli zabezpečiť. Nasleduje v rozprave pán vicestarosta Gašaj. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil do 

programu zaradiť teda bod číslo 8. Je to materiál, ktorý ste aj mali možnosť dostať do 

ruky. Je to vlastne bod, ktorý sa týka jaslí a je to, dá sa povedať, trošku taká formalita, ale 

potrebujeme to vyriešiť. Je to vlastne iba poskytnutie náhrady pracujúcim rodičom, ktorí 

nemôžu, alebo teda kvôli tomu, že jasličky sa opravujú, aby sme im dali nejakým 

spôsobom náhradu za tie jasle v inom našom zariadení. Keď sa k tomu dostaneme, tak ja 

to potom vysvetlím bližšie. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Čiže návrh o doplnenie bodu programu, bod 

číslo osem – Nájomná zmluva medzi Materskou školou Prešovská a detskými jasľami o 

dočasnom poskytnutí priestorov počas rekonštrukcie. A ešte v rozprave prihlásený pán 

predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Ja by som k tomu rozšíreniu programu o tie ďalšie 

dva body povedal asi toľko, že aj dohoda poslaneckých klubov bola, že nebudeme 

nafukovať program, rozširovať a navyše, pokiaľ sú to odborné body, ktoré akože určite 

majú  svoju vážnosť. Napríklad tuná pasport stavby a podobne. Ale mám za to, že 

by mali prejsť  komisiami a nedokážeme k nim hneď zaujať tuná stanovisko v rámci 

mimoriadneho  zastupiteľstva.  Čiže som za to, aby tieto body už teraz sa 

pripravili na riadne  septembrové  zastupiteľstvo, prešli komisiami a tam, aby sme 
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k nim vedeli dať  kvalifikované stanovisko. 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, poviem len, že súhlasím. Snažil som sa pána poslanca 

Matúšeka presvedčiť, ale ako ho poznáte, on je veľký bojovník a je súčasťou jeho 

poslaneckého  mandátu právo predkladať návrhy. Pán poslanec Matúšek, druhé 

vystúpenie v rozprave, nech sa páči. Aha, pardon, pán predseda poslaneckého klubu 

Méheš ešte. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán starosta. Poprosím bod číslo 8 zaradiť ako bod 

 4A, Ďakujem. To sú tie detské jasle. 

 

Martin Chren, starosta MČ: A predkladateľ s tým súhlasí? Pán Gašaj? Áno. Čiže detské jasle bod 

 4A a nie osem. Dobre. A pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ja by som krátko zareagoval na to, čo povedal predseda klubu, pán 

 Herceg. On ako občan a nie poslanec komisie územného plánovania a životného prostredia 

 veľmi dobre pozná uznesenie tejto komisie z februára 2018 a takisto už pozná aj uznesenie 

 zastupiteľstva, kde táto komisia odporučila tento materiál a bol prerokovaný a schválený 

 uznesením marcovým v zastupiteľstve v roku 2018. Vás môžem uistiť, že som rešpektoval 

 túto dohodu, ktorú ste povedali pánovi starostovi a dohodli ste sa, ako predsedovia 

 politických klubov. A ja mám pre vás potom v úvode, či už prejde alebo neprejde tento bod, 

 rozhodne to, čo chcete. To znamená, že ja nebudem trvať, ale mám uznesenie, ktorým 

 posunieme práve to, aby sme sa nezdržovali do septembrového uznesenia, ale prosím pekne, 

 ja chcem poistku vzhľadom na to, že septembrové zastupiteľstvo je príliš objemom tak 

 veľké, že chcem poistku, aby sme neprechádzali týmto procesom znova v septembri a 

 automaticky to chcem mať istotu, že to pôjde v linke materiálu na septembrové 

 zastupiteľstvo. Nič inšie, nič viac. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Môžem sa len technicky spýtať? V materiáli sa píše, už som dostal 

 kópiu, že predkladatelia ste dvaja aj s pánom Čechvalom z klubu pána Hercega. Platí to 

 alebo len sám ste, pán Matúšek? 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Platí to. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže obidvaja ste... 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Nech sa páči, nech sa vyjadrí pán Čechvala, ale... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nie, to nebolo mojím cieľom. Len som sa chcel uistiť. Ďakujem 

 veľmi pekne. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Pardon, chcela by som povedať kolegovi 

Jozefovi Matúšekovi, že áno, mali sme to v komisii minulého roku v 2018, ale pozri sa, 

koľko ľudí z 25 to pozná. Štyria. Sme tu štyria. Ferák, Herceg, ty a ja. A ostatní o tom majú 

hlasovať bez toho, aby to vedeli. Teraz to dostali na stôl. Jozef, ja viem, že je to urgentná 

vec. Najmä tá Palkovičova parkovisko. Ale ten druhý bod, ten smog, ako ste povedali, pán 

starosta, ten naozaj by, ten už bol schválený. Aj jedno, aj druhé, o tom sa rokovalo, ale 

nevedia to tí poslanci, ktorí sú tu noví a preto by to bolo korektnejšie a pre teba istejšie, aby 

to bolo schválené, keby to prešlo komisiami. Už tu máme dosť bodov takých, čo neprešlo 

komisiami, čo predkladá pán starosta. Ale to je jeho vec. Ale ty Jozef, teba upozorňujem, 

radšej si to nechaj prejsť komisiami, dobre? Pánu starostovi nebudem radiť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán Matúšek vystúpenie v rozprave vyčerpal, ale s faktickou 
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poznámkou môže reagovať. Nech sa páči. 

Jozef Matúšek, poslanec: Viem, čo povedala poslankyňa Šimončičová, súhlasím s tým. Ale 

nepochopila jednu vec, že to uznesenie, ktoré bude predložené mnou v prípade, že to 

schválite, tak sa automaticky bude posúvať ten materiál na septembrové zasadnutie a 

všetko bude prerokované v jednotlivých odborných komisiách. To si asi nepostrehla. 

Dostala si to na stôl, aby sme to dneska schválili a to uznesenie, ktoré bude, bude posúvať 

na septembrové. Vyčkaj chvíľočku, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Pán predseda Herceg, to je faktickou na faktickú, ale tým, 

že ste predseda a že ste posledný, tak ak všetci súhlasia, urobíme výnimku, nech sa páči. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja by som možno teda, lebo som veľmi nepochopil tento záver. 

Teda bude na základe tohto uznesenie alebo bude len žiadosť, aby sme to prerokovali v 

komisiách a v septembri prerokovali? Lebo toto mi nie je jasné. Ale parkovisko 

Palkovičova, myslím si, že je väčšine poslancov známe, čiže môžeme sa dohodnúť, že 

aspoň to parkovisko Palkovičova, ak tam ten návrh uznesenia, lebo ten návrh uznesenia je 

taký, že žiadame starostu, aby napísal na magistrát pánovi primátorovi a podobne, takže to 

si viem predstaviť, že by sme pustili ďalej, lebo tam je to viac-menej jasné, takže takto by 

som navrhoval, keby si prípadne rozdelil tieto dva body a samostatne o každom dal 

hlasovať o zaradení. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Samostatne sa musí, áno. Dobre, hlasuje sa o každom bode 

samostatne, takže aby som to zrekapituloval, máme štyri návrhy doplnenia programu. Ako 

bod 4A je to ten nájom škôlka verzus naše jasličky. Ako bod šesť – elektrosmog. Ako bod 

sedem – Pakovičova a ako bod osem – je to bod Interpelácie. Takže hlasujte prosím v 

poradí, v akom boli návrhy prednesené. Najprv o prvom návrhu pána poslanca Matúšeka o 

zaradení bodu programu týkajúceho sa elektrosmogu ako bodu číslo šesť, nech sa páči. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že nadpolovičná väčšina všetkých poslancov 

schválila zaradenie tohto bodu programu počtom hlasov pätnásť za, šesť sa zdržalo, jeden 

nehlasoval z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 4 

za: 15 proti: 0  zdržali sa: 6  nehlasovali: 1 

  –  uznesenie č. 92/VI/2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: Druhým návrhom na doplnenie bodu programu je vykonanie 

zjednodušeného pasportu stavby Parkovisko Palkovičova. Návrh pána poslanca Matúšeka 

ako bod číslo sedem. Hlasujte prosím o zaradení tohto bodu programu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že aj tento návrh bodu programu sme zaradili počtom hlasov 

dvadsaťjedna za z dvadsaťdva prítomných, jeden nehlasoval. 

hlasovanie č. 5 

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

  –  uznesenie č. 92/VI/2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším návrhom je zaradenie bodu programu ten nájom materská 

škola Prešovská jasličky ako bod 4A pána vicestarostu Gašaja. Prosím hlasujte o zaradení 

tohto bodu programu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili potom hlasov 

dvadsať z dvadsaťdva prítomných. Dvaja nehlasovali. 
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hlasovanie č. 6 

za: 20 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

  –  uznesenie č. 92/VI/2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: A pekne poprosím, ani tento materiál nemám. Škôlku – jasličky. A 

posledným bodom je zaradenie bodu programu číslo osem – Interpelácie. Nech sa páči, 

návrh pána predsedu Hercega. Nech sa páči. 

 

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

dvadsaťjedna za z dvadsaťdva prítomných, jeden nehlasoval.  

hlasovanie č. 7 

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

  –  uznesenie č. 92/VI/2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: Tým pádom máme schválený program, ktorý po novom má deväť 

bodov. Z toho jeden bod štyri je tu dvakrát ako bod 4 a 4A. 

 

 

Bod č. 2 

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

dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave  
 

Martin Chren, starosta MČ: Prechádzame priamo k prvému bodu programu, ktorým je Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorým sa zriaďuje 

Materská škola Borodáčova 2 v Bratislave. Ak dovolíte, úvodné slovo stručne prednesiem 

sám, doplní ma prípadne pani vedúca odboru školstva pani Vasilová. Ako som už povedal 

na úvod, toto je hlavný bod, kvôli ktorému sa stretávame dnes, za ktorý som veľmi 

vďačný, že ste si našli počas leta čas prísť. Ide o to, že aby od prvého septembra škôlka 

plnohodnotne fungovať a mohla mať uzavreté pracovné zmluvy so všetkými 

zamestnancami, musí byť oficiálne zriadená všeobecne záväzným nariadením, ktoré sme 

nevedeli pripraviť na jún, pretože ešte sme tu nemali včas doručené rozhodnutie 

ministerstva školstva o zaradení do siete. Zároveň tým, že ste si našli čas a unúvali sa teda 

prísť teraz cez leto na rokovanie zastupiteľstva, tak škôlka bude fungujúca k pätnástemu 

septembru, kedy sa posielajú výkazy na magistrát, na základe ktorých dostávame aj 

daňové peniaze  na fungovanie materských škôl a vďaka tomu získame budúci rok zhruba 

stodvadsaťtisíc eur, o ktoré by hrozilo, že by sme prišli, keby k pätnástemu septembru 

nebola táto materská škola riadne zriadená. Čiže to je dôvod, prečo predkladáme tento 

návrh bodu programu. Ďakujem vám veľmi pekne za vypočutie. Kolegyne sú spokojné s 

tým, čo som povedal, takže otváram rozpravu. Nech sa páči, prvý do rozpravy pán 

predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo, pán starosta. Samozrejme, podporujeme vznik tejto 

materskej školy a ďalších dvoch tried. Bolo to už uznesenie v minulom volebnom období a 

viem, že teda viac-menej bola škôlka pripravená už v marci. Akurát ma mrzí, že to 

musíme riešiť takýmto spôsobom, že zakladáme materskú školu miesto toho, aby sme v 

podstate vytvorili elokované triedy nejakej existujúcej škôlky. Bolo by to rýchlejšie, 

pružnejšie a od apríla-mája by sme už mohli umiestniť deti. Čiže už tie deti sme mohli 

mať v materskej škole. Mrzí ma to. Neviem teda, že či nie je v kompetencii zriaďovateľa 

trošku pritlačiť alebo dohodnúť sa s nejakou materskou školou, aby to mala ako elokovanú 

triedu. Teraz to musíme riešiť v podstate tak naokolo zriadením materskej školy, potom jej 

spojením so základnou školou, čiže vidí sa mi to nepružné a akurát to som chcel vyjadriť 
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také sklamanie. Neviem, či to je vedením materskej školy /nezrozumiteľné/ a názorom 

toho vedenia. Ale naozaj je to pre mňa ako poslanca za daný volebný obvod veľké 

sklamanie, lebo triedy sme mohli mať už v apríli. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Zdržím sa komentára. Spýtam sa, či z odboru 

školstva alebo zo školského úradu chce niekto zareagovať. 

Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odboru školstva, MÚ Ružinov: Môžem odpovedať. V 

podstate v čase... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Na mikrofón musíme... Pani Vasilová, nech sa páči. Kto z vás ešte 

nepozná, asi viete, že sme založili školský úrad samostatný, ktorý naša mestská časť 

vzhľadom k počtu žiakov a detí, ktoré máme, musíme mať. Pani Kováčová je novou 

šéfkou školského úradu a pani Vasilovú sme prijali ako posilu a stala sa teda vedúcou 

odboru školstva. 

 

Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odboru školstva, MÚ Ružinov: Dobrý deň. Ja len toľko, že 

máte pravdu, ale vzhľadom k tomu, keby sa bolo zriadilo elokované pracovisko, bolo by 

viac práce, keďže pred zlúčením školy základná a materská je potrebné vyradiť obidve 

inštitúcie zo siete škôl, tak keď si predstavíte, boli by ste museli vyraďovať materskú 

školu, pri ktorej by bola daná škôlka ako elokované pracovisko. Elokované pracovisko a 

základná. Čiže by ste mali o krok navyše. Takto je to jednoduchšie a v podstate menej 

ľudí to ohrozí, lebo následne po vyradení a zriadení musí ísť výberové konanie, čiže by 

ste si urobili viac práce, ďakujem. 

 

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

pokračuje pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja neviem, možno zle 

čítam ten materiál. Neviem to nájsť, aké boli pripomienky k vyvesenému návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia. Kto to zobral na vedomie, že neboli alebo aké boli, ak 

boli? A potom, či sme to dostali tri dni pred zastupiteľstvom s vyhodnotením tých 

pripomienok tak ako to ukladá zákon, lebo ja som.. možnože vy ste dostali, ale ja som 

nedostala ani pozvánku na toto zastupko, lebo zase mi to bolo poslané na nesprávnu 

adresu. Takže moja otázka je, koľko bolo pripomienok, kedy to ktorá komisia zobrala na 

vedomie a či to dostali všetci poslanci tri dni pred. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Odpoviem stručne. Neboli žiadne 

pripomienky a preto nebolo čo vyhodnocovať. Ďakujem veľmi pekne. Vyhodnotenie 

nulové. Návrh nariadenia bol vyvesený do devätnásteho júla, pripomienky boli zasielané 

do dvadsiateho deviateho júla, vyhodnotené boli dňa tridsiateho júla. A je to na 

predposlednej strane materiálu. Takže ak je všetko v poriadku aj z tejto formálnej stránky, 

pýtam sa, či sa ešte niekto chce prihlásiť do rozpravy. Možno ešte stručne dodám, že 

koncom júla bola zverejnená riadne možnosť prihlásiť teda sa do tejto materskej školy. 

Myslím, že táto možnosť bola uzavretá dňa dvadsiateho deviateho júla. Čiže v týchto 

dňoch by práve riaditeľ poverenej materskej školy, čo je pán riaditeľ zároveň aj základnej 

školy mal robiť výber detí. Je tu 44 miest a ešte rovno aj predbehnem prípadne ďalšie 

otázky. Čo sa týka rozšírenia Banšelovej a Stálicovej, kde nám vznikne ďalších zhruba 

nejakých šesťdesiat necelých miest, tak si myslíme, že to stihneme k prvému januáru 

budúceho roka, kde nám ďalšie tieto miesta pribudnú. Bližšie informácie budú potom v 

materiáli, dúfam, na septembrové zastupiteľstvo, ktoré už zvládneme predložiť. Takže 

ďakujem veľmi pekne a ak nie sú ďalší prihlásení do rozpravy, tak poprosím návrhovú 

komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 
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Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Vážení poslanci, ideme hlasovať 

o bode číslo dva – Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -  

Ružinov číslo ešte nevieme lomeno 2019 zo dňa šiesteho ôsmy 2019, ktorým sa zriaďuje 

Materská škola Borodáčova 2 v Bratislave. Pán starosta, dajte prosím hlasovať o tomto 

bode. 

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

bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne v mene detí aj rodičov. Konštatujem, že uznesenie všeobecne 

záväzné nariadenie sme prijali potrebnou väčšinou počtom hlasov dvadsaťdva z 

dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 8 

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

  –  uznesenie č. 93/VI/2019  

 

 

Bod č. 3 

Návrh na schválenie Zmluvy o výpožičke uzatvorenej podľa § 659 a násl. Občianskeho 

zákonníka a § 8 ods. 1, 2, 4 VZN 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom rokovania je Návrh na schválenie zmluvy o 

výpožičke uzatvorenej podľa paragrafu 659 a následného Občianskeho zákonníka 

paragrafu 8, odsek 1.2.4 VZN 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom. Ide o 

súvisiaci bod so zriadením materskej školy, ktorá bude využívať teda na svoje fungovanie 

časť pavilónu B Základnej školy na Borodáčovej a toto teda tiež musíme ako 

zastupiteľstvo schváliť. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa 

Šimončičová, nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Bavili sme sa o tom s kolegami tuto v 

našom klube. Môj problém z môjho pohľadu je ten, že jedna osoba podpisuje sama so 

sebou tú zmluvu o výpožičke. Raz ako riaditeľ základnej školy a raz ako poverený 

zastupovaním materskej školy, riaditeľ materskej školy.  Vraj je možné, že právne, že 

môžu, musí to byť ten istý štatutár, ktorý sám so sebou podpisuje zmluvu. Máme tu 

právnikov lepších ako ja. Nech mi na to odpovedia. Ale ak by to aj bolo možné, podľa 

mňa je tá zmluva ťažko uskutočniteľná, keďže tu sú také podmienky, že ak riaditeľ, 

nazvime ho pán K., aby nebolo stále jeho meno spomínané, musí požiadať toho istého 

pána K, aby mohol vstúpiť do tých priestorov, ale musia tam byť spolu obidvaja páni K., 

čiže jeden, lebo tak je tu postavené tie podmienky na vypožičanie zmluvy. Musia byť 

prítomní obidvaja. Neviem si to predstaviť, ako to uskutoční ten pán K., že tam bude 

spolu a možnože si sám sebe aj nepovolí, aj to je možné, aby tam vstúpil pán K. Tak 

chcem sa opýtať, že či je to naozaj právne v poriadku takáto zmluva, ktorá sa nedá 

vykonať alebo sa nedá namietať, ak sa nebude plniť alebo sa nemôže plniť. To je moja 

otázka. Nemohol byť za materskú školu poverený nejaký, proste nejaký iný človek alebo 

možno mal nejakého zástupcu, aby nepodpisoval pán K sám so sebou tú zmluvu. Neviem. 

Mne sa to zdá veľmi čudné. Nenamietam proti vzniku tej materskej školy Borodáčova, 

však som aj hlasovala za to VZN-ko, len táto zmluva o výpožičke je akási čudná. Budeme 

mať potom tú na tej Prešovskej. Tam je situácia iná, lebo tam pán starosta podpisujete na 

jasličky. Tam je to iné. Ale tuto je to ten istý človek. Neviem, či je to naozaj možné. Ja sa, 

ak sa možno pamätáte, existovalo také, že prepáčte, ešte mám chvíľu času. Spoločnosť 

Magnolia, kde boli dvaja konatelia, jeden sa volal Aron Kedar, druhý sa volal Fridrich 

Kardoš a obidvaja podpisovali, ako sa zistilo, že to je ten istý človek. V Izraeli sa volá tak 
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a na Slovensku sa volá Fridrich Kardoš. Čiže takéto zmluvy boli zrušené. Takže ja, to ma 

tak napadlo, keď som videla toho pána K., že je na obidvoch stranách. Ďakujem pekne. 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Stručná odpoveď. Áno, je to možné. Dlhšia odpoveď, toto 

je v zásade taká formalita. Pán riaditeľ bol poverený vedením aj materskej školy kvôli 

tomu, že od začiatku pracoval na jej zriadení a až do prvého septembra, kým oficiálne 

nebude zriadená, tak vlastne aj nábor zamestnancov, aj všetky práce sa robia pod ním ako 

pod riaditeľom základnej školy, lebo tá škôlka teda bude zriadená až od toho prvého 

septembra a tam nie je nikto iný, koho by sme mohli poveriť. Ak by bolo treba lepšiu ešte 

odpoveď, keďže naše právne oddelenie je na dovolenke pani riaditeľka, tak možno by 

som sa obrátil na najlepšieho právnika v miestnosti, pána doktora Méheša a že či by vedel 

ešte potvrdiť tento právny názor. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ak mám, ďakujem za slovo, pán starosta. Ak mám vedomosť, pán K. a 

pán K. sú duševne spôsobilí a bez nejakých duševných vád, tak snáď sa dohodnú. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ak je to postačujúca odpoveď, právne 

to možné je. Tak znie teda odpoveď. Ak je to všetko, tak ďakujem veľmi pekne za 

rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu od prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážení poslanci, 

idem hlasovať o bode tri. Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke uzatvorenej podľa 

paragrafu 659 a Občianskeho zákonníka paragraf osem, odstavec jedna, dva, štyri VZN 

13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom tak, ako nám bolo predložené. Pán starosta, 

dajte hlasovať. 

 

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

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťjedna z 

dvadsaťdva prítomných. Jeden poslanec nehlasoval. 

 hlasovanie č. 9 

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

   –  uznesenie č. 94/VI/2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: Mimochodom, pán riaditeľ Kotyra sedí medzi nami a ja by som mu 

chcel aj takto  verejne poďakovať za všetku prácu, ktorej naozaj veľmi veľa vykonal pri 

zriaďovaní a príprave tejto materskej školy. Naozaj si to veľmi vážime. A musím 

povedať, že táto materská škola a jej priestory sú naozaj perfektne pripravené a napríklad 

aj v čase nedostatku učiteľov a vychovávateľov naozaj zvládol tú prácu v takom troška 

stiesnenom právnom režime, keďže tá škôlka ešte formálne neexistuje a dokázal ju 

pripraviť na to, aby od prvého septembra mohla fungovať. Čiže aj jemu, aj zamestnancom 

z nášho odboru školstva sa chcem veľmi pekne poďakovať. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Bod č. 4 

Návrh, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi 

mestskej časti Bratislava-Ružinov rokovať so spoločnosťou CULTUS Ružinov, a.s. 

Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, nájomcom pozemku registra „C“ parc. č. 1090/1, 

kat. úz. Ružinov, podľa Zmluvy o komplexnom nájme majetku, uzatvorenou s 

mestskou časťou Bratislava-Ružinov a so spoločnosťou MCP Development, s.r.o. 

Mostová 2, 811 02 Bratislava, vlastníkom nehnuteľností zapísaných v KN na liste 

vlastníctva č. 3377, vo veci úhrady za užívanie časti pozemku registra „C“ parc. č. 

1090/1, kat. úz. Ružinov, uzatvorenia zmluvy o podnájme pozemku a opravy 
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komunikácie Obilná  
Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod programu číslo štyri a s veľmi 

dlhým názvom. Týka sa rekonštrukcie Obilnej ulice. Ak dovolíte, prednesiem tento návrh 

ja, keďže ide o môj návrh. Predmetom tohto návrhu je snaha zrekonštruovať, asi poznáte 

dobre známu Obilnú ulicu. To je ulica, ktorá ide z Tomášikovej na Jašíkovu poza bývalý 

obchodný dom Ružinov. Je to ulica, ktorá je účelová komunikácia, čiže nemá správcu, 

nestará sa o ňu ani magistrát, nestará sa o ňu ani mestská časť, ani sa o ňu nemôžeme 

starať a nemôžeme do nej investovať naše vlastné finančné prostriedky. Je to ulica, kvôli 

ktorej si z nás robia zábavu aj niektoré satiristické... satirické webové stránky kvôli 

výtlku, ktorý nazvali, že Veľká Medvedica, ktorý je naozaj cez celú veľkú cestu. 

Obyvatelia, ktorí na tejto ulici žijú, sa dlhodobo sťažujú. A my nemôžeme investovať do 

opravy tejto cesty naše vlastné finančné prostriedky, ale našli sme riešenie. Dlhodobo 

kvalitnú opravu je ochotný vykonať a bude musieť vykonať v prípade, že sa tam bude 

diať nejaká investícia, nový majiteľ Obchodného domu Ružinov ako vynútenú investíciu 

pri akejkoľvek výstavbe v tejto oblasti. Keďže sa to však zrejme neudeje skôr ako o štyri-

päť rokov, tak dočasne sme sa s ním dohodli, že je ochotný vykonať výmenu asfaltového 

povrchu na celej tejto komunikácii v hodnote asi šesťdesiatpäťtisíc eur, teda podľa 

odhadu cenového, ktorý na základe dvoch ponúk nám zaslal a ktorý sme overili u nás na 

úrade s tým, že cena je primeraná a je v zásade veľmi podobná s tým, koľko platí v 

súťažiach náš úrad za túto opravu. A teda investor navrhuje, že je ochotný túto opravu 

vykonať v mesiacoch august do konca septembra a výmenou za to, že mu táto suma bude 

v priebehu najbližších rokov odpočítaná z nájmu za časť pozemku v správe nášho 

kultúrneho domu Cultus, na ktorom je jama, kde je tá zrúcanina  Hirošimy. Aby som ešte 

uviedol. My v zásade takouto dohodou nič nestratíme, pretože dodnes za celých tých 

skoro dvanásť rokov sme nedostali ani jedno euro z tohto nájmu od predchádzajúceho 

majiteľa. Jednoducho časť tej jamy pri zrúcanine Obchodného domu Ružinov zasahuje až 

do pozemkov Cultusu a bývalý majiteľ za to nikdy neplatil ani euro nájmu. My sa s ním 

aj súdime. Keďže však ide o cyperskú schránkovú firmu, tak naše šance zvíťaziť v tomto 

spore sú pomerne slabé. Nový majiteľ, ktorý sa stal majiteľom približne od januára tohto 

roku od začiatku hovorí, že on to nájomné chce platiť. Je ochotný ho uhrádzať. Od 

začiatku tohto roku do momentu, kým s ním Cultus uzavrie zmluvu, teda je ochotný 

zaplatiť bezdôvodné obohatenie a potom platiť normálne nájomné podľa našich 

vnútorných pravidiel za meter štvorcový. To nájomné vychádza približne dvanásťtisíc eur 

ročne a je teda ochotný investovať šesťdesiatpäťtisíc eur do opravy toho povrchu, ak mu 

to nájomné dáme zjednodušene za euro na tú dobu, kým sa teda tých šesťdesiatpäťtisíc 

približne eur ako keby splatí. Čiže doteraz sme nedostávali nič, teraz máme možnosť 

dostávať buď dvanásťtisíc eur ročne alebo mať opravenú Obilnú ulicu. A chcem povedať, 

že iná možnosť ako dohoda, sme tam dosť obmedzení, pretože jediné, čo by sme mohli 

asi súdiť sa s nimi, že my vám to neprenajmeme a vy tú časť jamy, ktorá je na našom 

pozemku zasypte, respektíve odstráňte svoje oplotenie, čo by zase znamenalo, že tam 

musíme dávať oplotenie na naše vlastné náklady, aby tam zatiaľ v medzičase nikto 

nepadol. Čiže za nás ako za úrad vnímam takúto formu dohody ako to najlepšie, čo 

môžeme urobiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste si ma vypočuli a nech sa páči, otváram 

rozpravu k tomuto bodu programu. Pani poslankyňa Šimončičová, nech sa páči. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. V materiáli na titulnej strane sa píše, 

že prerokované v komisiách Miestneho zastupiteľstva. No, bolo to, pokiaľ vidím na 

poslednej strane, prerokované iba vo finančnej. Komisia dopravná a komisia územného 

plánovania a životného prostredia to síce dostala mailom s tým, že aby sme sa do troch 

dní stretli a dali stanovisko. No viete, pán starosta, keď sme konečne na zaslúženej 

dovolenke, tak určite sa kvôli tomu nebudeme schádzať zo všetkých kútov sveta, aby sme 

o tom hlasovali a najmä to bol pre mňa nezrozumiteľný materiál, takže som nemohla dať 
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o tom hlasovať ani per rollam. Síce kolegovia poslanci našej komisie dostali ten materiál, 

ale bez toho, aby sa k tomu... som žiadala, aby sa boli k tomu vyjadrili. Čiže opravujem, 

v našej komisii to nebolo, čiže dajte tam prerokované v komisii finančnej. Nič iné. Ani v 

dopravnej ani v našej to nebolo. A to nie je fér, že posielať to tak na poslednú chvíľu, že 

rýchlo rýchlo. Akoby ten materiál nebol mohol počkať do septembra. To je, táto 

poznámka napríklad, keď som vravela pánu Matúšekovi, že vám to nemôžem prikazovať, 

ale vy zaraďujete programy tak, že naozaj to mimoriadne, tá Borodáčova bola. Chápem, 

že to bolo treba a kvôli tomu jednému bodu sme tu všetci prišli. Ale teraz dávať tie ďalšie 

body, ktoré by možno mohli byť v septembri, tak ako sme odporúčali pánu Matúšekovi, 

tak vám sa neodvážim odporúčať, ale mne sa toto celé nepáči, že tak sme boli vyzvaní, že 

do troch dní dajte stanovisko k niečomu, čo podľa mňa nehorí a kľudne mohlo byť v 

septembri. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, pani Šimončičová. Áno, pôvodne sme to chceli zaradiť na 

september, ale je možnosť kvôli obyvateľom Ružinova mať tú cestu opravenú skôr a 

odovzdám im teda odkaz,  že ste proti tomu, aby tá cesta bola opravená skôr a zároveň si 

beriem záver z tohto vášho vystúpenia a považujem za chybu, že vôbec takýto materiál 

bol do vašej komisie predložený, keďže ide čisto o finančný materiál, ktorý nemá nič s 

územným plánovaním a do vašej komisie ani predložený na rokovanie byť nemal. 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za materiál. Ja som si ho preštudoval, my 

sme sa kvôli tomu aj operatívne stretli. V materiáli mi chýba jedna informácia. Rád by 

som bol, keby teda bola doplnená ústne. Už čiastočne ste povedali, že teda chýba tu tá 

suma nájmu, hej? Nie je tu teda nájom, je tu len tá odhadová cena opravy 

šesťdesiatpäťtisíc, ale nevieme, aká bola pôvodná suma nájmu ešte firme pána Lišku 

onehdy, odkedy teda sa súdime, tak nevieme, o akú sumu sa súdime. A vraveli ste teda, 

že obvyklý nájom, ktorý by znamenal, ak som si dobre poznačil, dvanásťtisíc eur za rok, 

takže neviem, či to je nejakých možno sedem alebo sedem eur za meter štvorcový za rok. 

Takže to by tam asi malo byť, aby my sme vedeli vlastne, čo je tá protiváha tej sumy za 

tú opravu. Čiže možno toto, keby ste nám aspoň ústne doplnili. A teda aj ako sa 

stanovuje tento prenájom. Lebo nemám teda tú vedomosť, aký je štandardný nájom na 

takéto účely stavby, ktorá tam neskôr, verím, alebo skôr verím, že vznikne. Takže to je 

jedna prosba o dovysvetlenie toho materiálu. A mám návrh na doplnenie uznesenia. S 

tým, že uznesenie je v podstate z pohľadu Miestneho zastupiteľstva nezáväzné, 

odporúčame vám ako štatutárnemu zástupcovi Cultusu rokovať a tak ďalej a 

schvaľujeme, aby Cultus uzavrel nájomnú zmluvu s novým vlastníkom, to je v poriadku. 

Ja tam má, ešte jednu žiadosť na vás, pán starosta. Ja to prečítam. Je to žiadosť na vás, 

aby ste požiadali magistrát o vysporiadanie tejto komunikácie a zaradenie do siete, nech 

to máme už teda aj to B, nielen A, že sa provizórne opraví, ale aj to, ale aj to 

pokračovanie toho, nech sa aj vysporiada. Takže... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Poslal som taký list pred týždňom. Napriek tomu chcete dať to 

uznesenie? 

 

Peter Herceg, poslanec: No, neviem aký. Ja vám to prečítam ten návrh. Po C žiada starostu 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov, aby vyzval listom hlavné mesto SR Bratislava o 

preverenie majetkoprávnych vzťahov ku stavbe komunikácie Obilná, jej vysporiadanie, 

zaradenie do siete miestnych komunikácií tretej a štvrtej triedy a následné zverenie 

mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja si to aj vážim, pretože dáva to váhu. 
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Musím povedať, že už dnes je, myslím, to uznesenie splnené, ak ten list už bol 

expedovaný od nás, ale áno. Som rád, že aj zastupiteľstvo podporuje vysporiadanie tejto 

komunikácie. Nemá čo byť účelová. 

 

Peter Herceg, poslanec: Tak, čiže ja som za to, aby teda, nesťahujem ten návrh, ale dám ho, aby to 

malo aj vážnosť a nech máme poriadok aj v majetku obce, či už teda hlavného mesta 

alebo mestskej časti. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Ak môžem ešte k tej prvej vašej otázke. Dvanásťtisíc eur 

je moja informácia. Ide o zmluvu, ktorú neuzatvára mestská časť, uzatvára ju Cultus a 

čiže ak by vám stačilo, že vám zabezpečím tú informáciu cez predstavenstvo Cultusu 

alebo že cez vašich členov dvoch, ktorých máte v predstavenstve Cultusu, si overíte tú 

výšku toho nájomného, bolo by to ok? A ide, ako keby ten postup je taký, že Cultus 

môže uzavrieť tú zmluvu a dohodu, že sa tá rekonštrukcia cesty započíta do toho 

nájomného. Ale keďže členovia predstavenstva Cultusu sú štatutári, ktorí v prvom rade 

musia, ručia svojím majetkom, že konajú v prospech spoločnosti a rekonštrukcia tej 

cesty nie je až tak úplne stopercentne v prospech Cultusu samého, je v prospech mestskej 

časti, tak ten správny postup je, že ja ako zástupca akcionára im môžem podľa stanov 

dať pokyn, aby podpísali takúto zmluvu. Tým pádom oni sú právne krytí a ja zase by 

som nerád dával taký pokyn bez toho, aby som aspoň to odporúčacie unesenie 

zastupiteľstva nemal, čiže preto sme ten materiál predložili aj dnes do zastupiteľstva, aby 

bolo jasné, že je zhoda na tom, že chceme tú Obilnú ulicu opraviť. Ďakujem veľmi 

pekne. Takže ak nie sú ďalší prihlásení do rozpra... a je prihlásený pán doktor Méheš. 

Nech sa páči, máte slovo. 

 

Matúš Méheš, poslanec: Ako predkladateľ materiálu ste si osvojili ten návrh autoremedúrou, pán 

starosta? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Máte pravdu, osvojujem si návrh pána predsedu Hercega 

autoremedúrou na doplnenie uznesenia, čiže o ňom nebudeme musieť hlasovať. 

Ďakujem veľmi pekne, ak nie sú ďalší prihlásení do rozpravy, poprosím teda návrhovú 

komisiu. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Vážení poslanci, ideme hlasovať 

o bode číslo 4 tak, ako nám bol predložený. Pán starosta, dajte prosím hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Aj teda s tým doplneným návrhom pána Hercega. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Aj s tým doplňujúcim. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nech sa páči, dámy a páni, hlasujte prosím. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že materiál sme schválili počtom hlasov dvadsať z 

dvadsaťdva prítomných, dvaja prítomní nehlasovali. 

hlasovanie č. 10 

 za: 20 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

   –  uznesenie č. 95/VI/2019  
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Bod č. 4A 

Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke medzi detskými jasľami na Palkovičovej 11/A a 

Materskou školou Prešovská 28 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je doplnený bod 4A – Návrh na schválenie 

zmluvy o výpožičke medzi teda detskými jasľami a materskou školou Prešovská. Návrh 

prednesie pán vicestarosta Gašaj ako jeho predkladateľ a zároveň vicestarosta 

zodpovedný za sociálnu oblasť. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Pán starosta, ďakujem za slovo. Takže k 

uvedenému materiálu. Je síce materiál, ktorý pôvodne nebol plánovaný, ale vlastne jeho 

význam alebo jeho...významovo je totožný, dá sa povedať, s materiálom číslo tri, ktorý 

sme tu už mali. A vlastne jedná sa o to, že sme našli alebo teda rekonštruujeme jasličky 

a rodičom, ktorým... pracujúcim rodičom sme sa snažili vyjsť v ústrety a hľadali sme 

teda nejakým spôsobom alternatívu k týmto jasličkám, kde by mohli rodičia tie detičky 

mať. Trvalo to síce chvíľočku, ale našli sme priestor na Materskej škole Prešovská a v 

podstate ide len o to, že Materská škola Prešovská teda nám vypožičia priestor na 

trinásť dní do 28.08. aby teda tí rodičia mali kam uložiť tie deťúrence. No a keď by som 

ešte doplnil, že ten materiál prečo teraz alebo prečo nie skôr alebo akokoľvek. 

Regionálny úrad sa nám vyjadril k vyhovujúcim priestorom len minulý týždeň, čiže 

vlastne sme nevedeli s kým alebo s akým subjektom budeme uzatvárať ešte tú zmluvu o 

výpožičke, takže preto sa to vlastne dalo už teraz. Alebo teda v tomto momente. 

Ďakujem pekne. Ak sú, to je vlastne všetko k tomu materiálu z mojej strany ako úvodné 

slovo. Ak dovolíte, tak otváram rozpravu k tomu materiálu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem pekne pánu vicestarostovi a otváram rozpravu k tomuto 

bodu. Ak sa k tomuto bodu nikto nehlási do rozpravy, tak ďakujem veľmi pekne a 

poprosím návrhovú komisiu. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Ďakujem, pán starosta, za slovo. Vážení poslanci, 

ideme hlasovať o bode 4A tak, ako nám bol predložený. Pán starosta, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujte o návrhu uznesenia, ako ho 

predložila návrhová komisia. 

 

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

dvadsaťdva prítomných. Dvaja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č. 11 

 za: 20 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

   –  uznesenie č. 96/VI/2019  

 

 

Bod č. 5 

Poskytnutie bytovej náhrady Beáte Mundokovej a Jozefovi Mundokovi nájomcovi bytu v 

objekte bývalej materskej školy na Uránovej ulici č. 2, Bratislava  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Poskytnutie bytovej náhrady Beáte 

Mundokovej a Jozefovi Mundokovi nájomcovi bytu v objekte bývalej materskej školy 

na Uránovej ulici číslo 2 v Bratislave. Opäť je to materiál, ktorý by sme normálne 

predkladali na septembrové riadne rokovanie Miestneho zastupiteľstva, ale vzhľadom 

na to, že už bolo zvolané toto augustové a že z Magistrátu hlavného mesta nás požiadali, 
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aby sme túto záležitosť riešili čo najrýchlejšie, tak som si dovolil využiť tú príležitosť, 

že sme sa tu stretli a predložiť ho sem. Ide o rekonštrukciu objektu na Uránovej, na 

ktorú má hlavné mesto pripravené skoro dva milióny eur a chce s ňou čo najskôr začať. 

My sme už rozbehli stavebné konanie, o ktoré nás požiadali. Pred tým, ako sa ale so 

samotnou rekonštrukciou začne, je treba poskytnúť náhradný byt tým ľuďom, ktorí tam 

teda právoplatne bývali. Na tom náhradnom byte sme sa dohodli. Bytová komisia pod 

vedením pána poslanca Čechvalu ten náhradný byt pridelila. Oni s ním súhlasili. Tým, 

že ide o náhradné bývanie, čiže nie o nájomný byt na jeden rok, ale teda o trvalé 

náhradné bývanie, tak to musí schváliť Miestne zastupiteľstvo. Zároveň nám ešte 

magistrát hlavného mesta vyšiel v ústrety tým, že keďže sú to nájomcovia z jeho 

objektu a my im dávame ružinovský byt, tak magistrát nám rovnaký trojizbový byt v 

inej mestskej časti, konkrétne v Karlovej Vsi poskytne zase pre účely Ružinovčanov. 

Máme to už celé dohodnuté, pripravené, čiže najbližšie, keď nejakí Ružinovčania budú 

potrebovať nájomný byt, tak síce tento jeden sme poskytli nájomníkom z magistrátu, ale 

zároveň naším ľuďom budeme vedieť poskytnúť trojizbový byt v Karlovej Vsi, keď 

niekto bude potrebovať ubytovanie. Takže je to, myslím si, obojstranne výhodné. 

Konečne s tým objektom na Uránovej pohneme. Je to dlho sa naozaj dlhotrvajúci 

nešťastný príbeh. Objekt, samozrejme, bude slúžiť pre Základnú umeleckú školu 

Exnárova, čím zase rátame, že sa nám buď v priestore samotnej budovy Exnárovej 

alebo na Bancíkovej, kde majú elokované pracovisko, uvoľní priestor pre rozšírenie 

jednej z našich škôlok. V momente, keď bude Uránová dokončená a bude sa tam ZUŠ 

Exnárova sťahovať z tých súčasných priestorov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a 

otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pani viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. My sme, ja som dala na kontrolu, keďže teda 

bude, je to uznesenie, ktoré sa týka budúcej zmluvy s hlavným mestom, tak oddelenie 

nájmu navrhuje a ja som si to osvojila a pokúsim sa to navrhnúť teraz, aby sme v 

uznesení v bode B časť dva zmenili to pôvodné znenie – Zabezpečiť podpísanie zmluvy 

o spolupráci vo veci určenia nájomcov k bytom s hlavným mestom SR Bratislavou – 

zmeniť na text – Zabezpečiť podpísanie zmluvy o spolupráci s hlavným mestom SR 

Bratislavou vo veci pridelenia bytovej náhrady pre rodinu Mundokovcov a recipročného 

pridelenia bytu hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou pre žiadateľa 

mestskej časti -. To zdôvodnenie je, aby náhodou tam nevznikol taký nejaký dojem, že 

sa to týka nejakého všeobecného zabezpečenia, ale že ide len o tento jeden. Čiže ide len 

o upresnenie toho textu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Osvojujem si autoremedúrou. Nech sa páči, ďalší 

prihlásení do rozpravy? Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, tak uzatváram možnosť 

prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

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

vážení poslanci, ideme hlasovať o bode päť tak, ako nám bol predložený aj s úpravou, 

ktorú si autoremedúrou pán starosta prijal. Pán starosta, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, počuli ste, hlasujte prosím tak, 

ako bolo prednesené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že aj tento materiál sme prijali počtom hlasov 

dvadsaťjedna z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 12 

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

   –  uznesenie č. 97/VI/2019  
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Martin Chren, starosta MČ: Kam sa nám stratil pán člen návrhovej komisie Vicáň, 

mimochodom? Ok, dobre. 

 

 

Bod č.6 

Pasportizácia základňových staníc produkujúcich elektromagnetické frekvencie 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo šesť – Pasportizácia 

základňových staníc produkujúcich elektromagnetické frekvencie. Materiál navrhli páni 

poslanci Matúšek a Čechvala. Poprosím jedného z nich, aby návrh materiálu predložil. 

Takže pán poslanec Matúšek ako predkladateľ, nech sa páči, máte slovo. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Všetci ste dostali dôvodovú správu 

a veľmi pekne ďakujem za schválenie tohto bodu. Mimoriadny program. Poprosím, 

zaúradoval nám tam administratívny škriatok, keby ste si v poslednom odstavci škrtli, 

respektíve dali bodku za vetou, hneď vám to poviem. Aby ste si dali bodku – ... 

uznesenia súčasným zastupiteľstvom – bodka – to tak, aby žiadosti o zriadenie týchto 

staníc sa prerokovali aj v odbornej komisii územného plánovania a životného  

prostredia, aby ste si škrtli. To je všetko. A na pripomienku pána starostu aj pani 

poslankyne Štasselovej a ďalších by som poprosil kolegu poslanca Čechvalu, keby 

zareagoval, pretože tieto veci okolo webových stránok boli uvedené v článku minulá 

rok v našom mesačníku Echo. Robil som ho ja spolu s pánom Čechvalom a tam tých 

webových stránok je dosť. Ja bych len poprosil vás všetkých, že žijeme takým veľmi 

rýchlym tempom a nezaoberáme sa, ja nie som výnimka, nezaoberáme sa tým, že ako 

žijeme vo verejnom priestranstve a nestaráme sa, čo spôsobuje takéto žiarenie 

magnetického poľa a predovšetkým hovorím za našu lokalitu, kde v blízkosti jasličiek, 

materskej školy a základnej školy je päťdesiatsedem takýchto staníc a to už je troška 

veľa. Čiže ide mi o to, aby sme sa začali všetci zaujímať o svoje zdravie a aby sme sa 

začali starať o to, lebo vývoj takýchto mladých ľudí môže byť poznačený rakovinou 

mozgu, čo je dokázané vo vedeckých prácach švédskych odborníkov, nehovorím ani o 

Američanoch ani nikoho, bolo to odvysielané v televízii ako v zahraničí, tak aj u nás. 

Tak prosím pekne zvažujte osobne, aby ste sa aj touto tématikou zaoberali. Ďakujem. A 

poprosím kolegu, aby doplnil. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasledujúci v rozprave pán poslanec 

Čechvala. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Ďakujem za slovo. Toto považujem naozaj za dosť vážnu tému. 

Množstvo indícií pre aj proti, všelijaké články môžeme prečítať, je množstvo 

dokumentov odvysielaných vo verejnoprávnych médiách. Akože naozaj to vnímam a 

zrejme aj viacerí z vás akože na základe svojich vedomostí a vzdelania, ktoré sme 

získali v škole, tak tušíme, že toto, tieto silné energetické polia môžu na nás vplývať. 

Samozrejme, asi nikto z nás nie je taký odborník, aby to vedel exaktne posúdiť. 

Optimálne by pomohol človek alebo viacerí ľudia, ktorí tomu naozaj rozumejú, že by to 

tu nejako odprezentovali alebo niekde odprezentovali tak, aby sme v tom mali všetci 

jasno. Buď, že hrozba je nejaká, aká, prípadne žiadna. A úprimne povedané, radšej, 

keďže to považujem za vážnu tému, tak radšej vyznejeme ako hlupák, ak sa dokáže, že 

je to nezmysel, ako keby došlo k opačnému prípadu, že by som niečo podcenil a akože 

mohlo by sa objaviť niečo naozaj, čo má vplyv na životné prostredie a zdravie nás 

všetkých. Asi toľko k tomu. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi. Nasleduje pán vicestarosta 

Patoprstý. 

 

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

stotožňujem stopercentne s predkladateľmi materiálu, som to s pánom Matúšekom aj 

riešil osobne. Poviem jeden konkrétny prípad, riešime to v Ružinove už od minulého 

roku, kedy miestny úrad to zahral takpovediac do autu a nezaujímal sa o potreby týchto 

obyvateľov. Jedná sa konkrétne o obyvateľov ulice Koceľova a Rastislavova, kde majú 

takýto vysielač na súkromnej budove približne šestnásť metrov od ich okien a teraz sa 

podržte, každý, kto býva v tom dome, má zdravotné problémy, väčšina tých ľudí 

onkologické problémy, ktoré im začali presne v čase, kedy sa tam ten vysielač 

nainštaloval. Tí ľudia tam sú zúfalí, byty sú nepredajné. Každý, kto príde, si pozrie ten 

byt, pozrie sa z okna na ten vysielač, môžem vám poslať fotku odtiaľ, bol som u nich 

doma v byte, sa samozrejme na päte otočí a povie, že taký byt nechce. Riešili sme to s 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý mimo záznam vám povie veci, 

ktoré tu ani ja nebudem hovoriť teraz do mikrofónu, ale samozrejme oficiálne 

vyjadrenie je vždy také, že nenamerali zvýšené hodnoty alebo namerali hraničné 

hodnoty. Riešilo sa to priamo s ministerstvom dopravy, ktoré je ako povoľujúci orgán, 

ktoré samozrejme tvrdí, že odvolajte sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

prípadne požiadajte stavebný úrad, aby to odstránil. Stavebný úrad, samozrejme, nemá 

kompetenciu na to, aby to odstránil, keď to je na súkromnej budove, kde vlastník 

budovy s tým súhlasil a dostáva finančné odškodnenie alebo zaplatené ročne za to, že to 

tam má. Boli sme priamo s obyvateľmi aj u tohto nemenovaného operátora. Stretnutie 

skončilo takým štýlom, že operátor vyslovene až ironicky sa tým obyvateľom vysielal... 

vysmieval a hovoril im, choďte na súd, keď súd dokáže, že je to zdraviu škodlivé, tak 

my to zdemontujeme. Čiže naozaj je to vážny problém. Veľa ľudí, určite aj vy poznáte 

vo svojom okolí ľudí, ktorí badajú, keď už nie na svojom fyzickom zdraví, badajú 

napríklad na tom, že keď ten vysielač máte v blízkosti, kapú vám kvety, zvieratá sa 

divne správajú a podobné veci. Čiže naozaj to treba začať riešiť. A presne aj to 

uznesenie je koncipované tak, aby sme aj v súčinnosti s hlavným mestom to robili 

plošne, pretože nejde len o to, aby sme my teraz v Ružinove jeden vysielač na 

Koceľovej alebo jeden vysielač na Palkovičovej vyriešili. Ide naozaj o to, aby sme 

naozaj tento elektromagnetický negatívny smog a žiarenie trošku zastavili. Stačí opäť 

povedať si krásny príklad toho ísť trošku ďalej do Rakúska. V Rakúsku takéto vysielače 

na bytovkách nenájdete, pretože Rakúšania si vážia svoje zdravie a svoje životné 

prostredie a majú tam legislatívu ošetrenú úplne inak. Čiže stopercentne podporujem 

toto uznesenie a aj za mestskú časť, za úrad sa budeme snažiť pomôcť a vyhovieť. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

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

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem, pán starosta. Pán vicestarosta, najmä keď sa to 

týkalo aj vás v minulom roku, keď sme schválili to uznesenie, čo si pamätám a doteraz 

sa s tým nič nerobilo? Tak ako prečo nové uznesenie také isté, ktoré sme už schválili 

vlani? Keď vy ste teraz vicestarosta, môžete to nejako ponaháňať, že nech sa to plní, 

lebo to bolo schválené zastupiteľstvom. Čiže znovu zase schválime také niečo, čo 

podľa mňa nie je vôbec konkrétne. Povedzte mi, čo znamená, čo znamená – 

pasportizácia zariadení produkujúcich nadmerné množstvo elektromagnetickej 

frekvencie. Čo to je nadmerné množstvo? Máme nejaké merné množstvo a potom niečo 

je nadmerné množstvo? Toto je ako definované? Čo máte pasportizovať? Všetky, ktoré 

vysielajú alebo čo je to nadmerné množstvo? Ako tomu mám rozumieť? Skúste to 
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opraviť, lebo ja som tiež toho názoru, že to vadí, len toto nie je konkrétne. 

Martin Chren, starosta MČ: S reakciou na faktickú pán poslanec Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Treba sa obrátiť na 

predkladateľov tohto uznesenia. Áno, mohlo to byť trošku lepšie rozpracované, mohla 

tomu predchádzať diskusia v komisiách, ale ako si povedala, Katka, mali sme to minulý 

rok. To uznesenie z minulého roku, úprimne si povedzme, že nebolo úplne rovnako 

dobre nakoncipované. Bolo ťažko vykonateľné aj napriek tomu, že to, aj napriek tomu, 

že to riešilo ešte minulé vedenie, tak musíme povedať, že oni to uznesenie vyriešili. 

Oslovili Regionálny úrad verejného zdravotníctva, urobili všetky potrebné kroky. Ale 

žiaľ, výsledok bol taký, že všetko je v norme a nijaké porušenie zákona alebo nijaké 

negatívne normy a vplyvy tam nie sú. Teraz sme to vymysleli trošku inak alebo 

respektíve pán Matúšek to vymyslel trošku inak. My sme vám to pomohli trošku 

skoncipovať. Vieme, že magistrát ide robiť plošnú... plošné zameranie do súborov GIS 

a v rámci toho bude aj zvrchu nalietavať, či dronmi alebo nejakými inými prístrojmi 

nad Bratislavu. Čiže je to ideálna možnosť na to, aby v rámci toho do svojho softvéru 

zamerali a zacielili aj tieto všetky BTS stanice, ktoré sú v Bratislave. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, čas vypršal. Ďalší v rozprave pán predseda poslaneckého 

klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo, pán starosta. Práve kvôli týmto diskusiám som 

presvedčený o tom, že tento materiál musí prejsť odborným pripomienkovaním 

komisií, hlavne komisie životného prostredia, kde by sa k nemu vyjadrili aj odborníci a 

ja môžem za seba povedať, že tá formulácia, ako je dneska, ja ju nemôžem podporiť, 

pretože aj môj... odborná časť môjho ja, keďže som študoval MatFyz a mám blízko aj k 

fyzike a robil som šesť rokov či sedem rokov u telekomunikačného operátora, tak 

môžem povedať, že neexistuje nadmerné množstvo elektromagnetických frekvencií. 

Frekvencia je nejaká vlastnosť. Asi žiarenia, asi hovoríme o elektromagnetickom 

žiarení, hej? A bezdrôtové frekvencie a podobne. Navyše hneď prvý bod spraviť 

pasportizáciu zariadení produkujúcich nadmerné množstvo, treba definovať, aké je to 

nadmerné množstvo, lebo pasportizácia všetkých zariadení by znamenala, že musí to 

byť pasportizácia nielen BTS-iek telekomunikačných operátorov, ale pasportizácia 

všetkých wi-fi smerovačov, ktoré máte aj doma, všetkých wi-fi smerovačov, ktoré 

napríklad teraz tuná ja chytím na notebooku nejakých osem-deväť pomerne silných 

signálov wi-fi, čo sú tiež elektromagnetické žiarenia, pasportizácia všetkých mobilov, 

ktoré máme vo vreckách a kabelkách, lebo je to väčšie žiarenie ako z BTS-ky, ak ho 

máte priamo pri tele, čiže zmysel to má riešiť naše životné prostredie, riešiť dopad 

elektromagnetického žiarenia, ale touto formou chce to si nad to naozaj sadnúť, doladiť 

a povedať si, čo od toho chceme, čo chceme konkrétne spasportizovať, aké výsledky 

chceme vidieť, čo sú tie hraničné limity a aký má byť nakoniec výsledok. Lebo takto 

mi to zatiaľ príde len také všeobecné gesto, ktoré stále je nevykonateľné a tie 

formulácie naozaj by museli byť tak upravené, že ja si to netrúfam teraz sadnúť a to 

uznesenie preformulovať tak, aby bolo aj vedecky správne. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len upozorním teda technicky na to, že aj 

keď sa stotožňujem s tým, čo ste povedali, je to otázka na predkladateľov materiálu a 

nie v tomto prípade na nás, lebo my nimi nie sme. S faktickou poznámkou pán 

poslanec Sirotka. 

 

Vladimír Sirotka, poslanec: Chcel by som len dodať, že teda samozrejme závisí teda výkon toho 

vysielača a vzdialenosť od neho. Ale tam teda tým, že tiež som v tejto sfére troška 
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pracoval, tak viem povedať, že nejaká bežná wi-fi miestnosťová vlastne sa absolútne 

nedá porovnať s výkonom vysielača mobilných operátorov. Čiže vlastne ja zase 

chápem toho predkladateľa v rámci toho, že asi je dôležité fakt riešiť hlavne tie veľmi 

výkonné vysielače a to sú práve tieto vysielače týchto operátorov. Čiže možno by som 

sa asi fakt zameral, možno viac by som to špecifikoval, že treba zmerať tie, ktoré sa 

práve nachádzajú na tých obytných domoch alebo v blízkosti obytných domov, lebo tie 

viem aj teda už z tých technických parametrov, že tie najmä vplývajú. No tie klasické 

wi-fi vysielače, tie nie sú až také výkonné, nemajú, nevydávajú až také veľké žiarenie. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S reakciou na faktické k svojmu príspevku 

reaguje pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán kolega, teda reagujem na pána kolegu Vicáňa, 

takže tie zariadenia, naozaj je rozdiel, že či sedíte rovno pri wi-fi smerovači celý deň 

alebo nie, ale toto je diskusia presne, ktorá má byť na komisii za účasti odborníkov, 

ktorí nám k tomu aj povedia viac. Čiže preto môj návrh bude nepodporiť uznesenie tak, 

ako je a odporúčam, aby išlo na komisiu, kde by sme sa mu odborne povenovali. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán Vicáň to má za to, že tu chvíľu chýbal, 

inak by sme nebrali jeho meno nadarmo. Pán Sirotka dostal odpoveď. Pán Čechvala 

nemôže faktickou, lebo to by bolo faktickou na faktickú. Ten, kto má príspevok, môže 

na konci na všetky faktické zareagovať. To urobil pán Herceg, ale už potom sa nie je 

možné hlásiť faktickou, ale môžete sa prihlásiť riadnym príspevkom ešte. Pani 

poslankyňa Šimončičová nasleduje svojím riadnym príspevkom. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja som len chcela doplniť, lebo vo 

faktickej som nestihla, že naozaj súhlasím s tým, čo povedal pán Herceg. Je to materiál, 

ktorý by sme mali mať minimálne v našej komisii územného plánovania a životného 

prostredia. Stále tu, Jozef, prosím ťa pekne, stále tu je platné uznesenie Miestneho 

zastupiteľstva Ružinov. Pán starosta, pán vicestarosta a ďalší sa môžu tomu viacej 

venovať. Po tom, keď budú mať stanovisko našej komisie, tak môžu predložiť svoj 

materiál. Nemá to byť materiál len jedného poslanca, pána Matúšeka a pána Čechvalu, 

ktorých inak veľmi chválim, že nás na to upozorňujú, že zabudli sme na to, respektíve 

sa to nerieši. Je to vec, ktorá je problémová, pretože ja som takisto komunikovala s 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Je pravda, že to bolo pred pár rokmi. 

Povedali, že na to normu nemáme. Je možné, že už medzitým norma vznikla. Povedali, 

že na to treba také niečo á la Černobyľ, potom budú normy, lebo budú mŕtvi. Zatiaľ 

mŕtvych nemáme, takže nevedia ustanoviť normu. Viem, že to je ťažká otázka. Len 

pocit, že nám to škodí je oprávnený. Lebo len sa to ťažko dokazuje. Ale možno, že váš 

úrad spolu s našou komisiou sa k niečomu dopracujeme a treba to riešiť. Som fakt za 

to, aby sa to riešilo. Ale takto naformulované uznesenie, Jozef, prosím ťa pekne, stiahni 

to a nechaj, nech to... stiahni to, my ti za to poďakujeme, že si na to znovu upozornil, aj 

Borisovi Čechvalovi, že ste na to upozornili. Treba sa tomu venovať, je to vážna vec, 

ale toto nie je dobrá formulácia. Navrhujem toto. Čo myslíš Jozef aj Boris, stiahnete 

to? A necháte to na úrad a na našu komisiu najprv. Dobre, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Fakticky by som doplnil. Ja to uznesenie 

spred minulého roka považujem za naplnené, lebo tam bola úloha starostovi obrátiť sa 

RÚVZ, čo on spravil a dostal list, že všetko je v poriadku. A možno by som len 

odporučil technicky správne riešenie by možno mohlo byť, keby predkladateľ navrhol, 

aby sa presunul tento bod na septembrové rokovanie. Tým pádom je už predložený, 

bude v programe a medzičasom by sa komisie k nemu mohli vyjadriť. Čo by mohlo 
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byť správne riešenie, ak by si to predkladateľ osvojil. Ďakujem veľmi pekne, nasleduje 

pani viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja by som k tomu chcela povedať trošku tak 

odboku, že máme tendenciu, každý z nás má tendenciu spájať nejaké veci dohromady, 

najmä keď ide o nejaké negatívne javy alebo ktoré považuje za negatívne a hľadáme 

medzi nimi príčinu. Napríklad, keď sa vaše deti, niektorí máme deti, hrajú počítačové 

hry a určite ste počuli, že vlastne tieto deti to hranie násilných hier vedie k 

agresívnemu správaniu detí. Toto je bežne ako keby sa to tvrdí. Ale pri tom, keď sa to 

preskúma, ak by som bola dlhšie, prosím o predĺženie teda času, tak tá príčina a 

následok nemusí byť pravdivá. Môžeme sa pozrieť na to aj z argumentačného 

hľadiska, že napríklad deti, ktoré majú sklon k agresii, tak radi hrajú agresívne hry. To 

je len ako jeden z príkladov. A na tomto som chcela ukázať, že korelácia a kauzalita 

nie je to isté, že pozorujeme výskyt dvoch javov, to je nejaké osadenie stožiarov a v 

jednom dome alebo vo viacerých domoch výskyt rakoviny a máme tendenciu, že to 

vzájomne, vlastne že je to, že to súvisí. Ale vôbec to tak nemusí byť pravda. Nemáme 

na to prieskumy, museli by sme mať preskúmané ďalšie objekty, kde ľudia žijú, že či 

aj tam je taký výskyt rakoviny. My sa to len domnievame. A príklad takýchto 

falošných kauzalít môžeme vymyslieť ako ix. Napríklad je preukázané, že medzi 

vysokoškolákmi je viac ľudí s homosexuálnym správaním. Znamená to, že vzdelanie 

podporuje homosexualitu? No nie je to pravda. Čiže ja si myslím, že púšťať sa do 

týchto odborných vecí a chcieť tu teraz nejaké riešenie, že nájdime, že zaviažeme 

starostu, že nech nájde nejaké riešenie je... všetci tu asi cítite proste, že to nevyriešime. 

Čiže vráťme to teda do diskusií na komisie, dobre, budiš, ale takisto, ak komisie uznajú 

za vhodné, tak nech navrhnú nejaké odborné stretnutie s odborníkmi, ktorí budú mať 

nejaké dáta, ktorí nám tie dáta preukážu a potom môžeme hovoriť o tom, že viete čo, je 

tu naozaj sa dejú zlé veci, poďme s tým niečo robiť. Ale my toto nemáme preukázané. 

Ja som naozaj vypichla ten web, pretože ten web spravuje jeden človek, inú linku tu 

nemám, ani minule som za to nezahlasovala a myslím si, že sme naozaj v rovine čírych 

špekulácií, že to takto je. Nemáme dáta, nemáme to preukázané. Máme len o tom, že to 

niekto tvrdí. Takže pre mňa je to naozaj v tejto rovine. Ako keď sa hovorí o očkovaní, 

hej? 

 

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

materiálu pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem, pán starosta, za slovo. Veľmi zaujímavé počúvať ako slovami 

a ďalšími slovami proste filozofiu rozvíjame a žiadne činy. Čo sa asi dosiahne tým, že 

zavoláme odborníkov a čo sa dosiahne, keď sa prerokuje v odborných komisiách? 

Stále budeme na tom istom. Ja som toto prerokoval s pánom starostom. Ak ste nečítali 

tie materiály, čo som presvedčený, že ste ich nečítali, vôbec sa netýka odborných 

komisií a netýka sa to ani nás, ale pán starosta bol ochotný, aby sme tento materiál 

prostredníctvom neho mohli realizovať, aby tuná si nerobili operátori práve tieto veľké 

stanice na bytových domoch a ovplyvňovali verejné priestranstvá a škodili zdraviu 

najmä malých detí. Ja žasnem nad tým a pripomeniem pánovi Hercegovi aj pani 

Šimončičovej, ktorá bola podpredsedkyňou komisie územného plánovania a životného 

prostredia, položím otázku. Vy ste sa za rok zmenili o stoosemdesiat percent? Veď ste 

to presne v zápisnici číslo dva na strane tri vypočuli so všetkými pripomienkami a dali 

ste mi za úlohu, abych na marcovom zasadnutí predložil materiál, ktorý bol schválený. 

Čo ja mám s tým, že sa toto neurobilo? Chcete robiť zo mňa nejakého debila, že ja 

neviem naformulovať? Ja navrhujem jedno. Máte vo svojom, dá sa povedať, tíme, 

svojho poslanca a ja sa z toho materiálu môžem kľudne vynechať alebo urob to, Katka, 
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ty alebo urob to, Peter, ty prosím ťa pekne celý materiál, naformulujte si to, lebo ja to 

hovorím v záujme občanov, vo verejnom záujme a rozhodne nestiahnem tento 

materiál. To by som bol padnutý trikrát na hlavu. Ďakujem. 

 

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

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Jozef, prečo nepočúvaš, čo hovorím? 

Sme to schválili. Aj ja som za to hlasovala v marci. Prečo by som sa mala zmeniť? Ja 

som povedala, že ja s tým súhlasím, že to je oprávnený pocit, že nám to môže škodiť. 

Len takto, ako si to naformuloval, to nemôžeme ďalej vôbec riešiť. Aj pán starosta 

teraz povedal, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva povedal, že to neškodí, on s 

tým ďalej nemá čo robiť. Potom treba navrhnúť nejak inak naformulované uznesenie, 

ak dospejeme k tomu, že môžeme niekde uspieť. Hľadajme, možno hľadajme nejaký 

spôsob, ako uspejeme. Cez Regionálny úrad verejného zdravotníctva ten, čo máme 

teraz, asi neuspejeme. Musíme to nejako inak riešiť. Ale toto teraz, tuto ja to neviem 

navrhnúť ako, akým spôsobom. Ja preto za toto nebudem hlasovať. Nech to príde na 

našu komisiu. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Machata. 

 

Marek Machata, poslanec: Ďakujem pekne, pán starosta, kolegyne, kolegovia, viackrát tu v 

diskusii zaznelo, že viacerí sme ten materiál nečítali, nuž nečítali sme ho preto, lebo 

bol rozdaný tesne pred zastupiteľstvom. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja za seba len dodám, čo pán Matúšek 

povedal, že konzultoval so starostom, ja mám ako starosta len dva zákonné dôvody, 

prečo nepodpísať nejaké uznesenie. Ak je finančne nevýhodné pre obec alebo ak je v 

rozpore so zákonom. V tom pôvodnom návrhu uznesenia bol jeden bod, že schvaľovať 

všetky BTS stanice v komisii územného plánovania, čo by bolo v rozpore so zákonom. 

Ten bod pán Matúšek s pánom Čechvalom dali preč z toho návrhu uznesenia. A tým 

pádom ja ako starosta musím rešpektovať tento návrh, pretože nie je v žiadnom... v 

žiadnej časti v rozpore so zákonom a nie je ani finančne nevýhodný. Iné možnosti 

nemám, takže takým spôsobom. Pán poslanec Čechvala? 

 

Boris Čechvala, poslanec: Ďakujem. Ešte raz. Je to naozaj vážna téma, cítim, že väčšina z vás to 

tak vníma. Máme neistotu, lebo nie sme odborníci, niektorí tomu rozumejú viac, 

niektorí... teda sú tu pár ľudí, ktorí tomu trošku rozumejú, pardon za to slovíčko 

trošku. Ale naozaj si myslím, že všetci smerujeme k niečomu spoločnému. Tá 

formulácia možno vyznieva niekedy tak, ale to už je daň za ľudskú reč, ktorá je 

ideálnym prostriedkom pre nedorozumenie. Takže spoločnými silami, ja osobne som 

vďačný za každú vecnú pripomienku, či už priamu alebo sprostredkovanú, nejaké 

odborné stanovisko či pre alebo proti. Len to obohatí moje vedomosti o tejto 

problematike a viem potom k tomu zaujať zodpovedné stanovisko. Takže asi toľko. A 

ak môžeme spoločne ten materiál vylepšiť a predložiť na septembrové zastupiteľstvo, 

tak ako neviem si predstaviť nič lepšie a vôbec mi nevadí, že ste neschválili toto 

znenie. Ak môže byť lepšie, ja sa vám len poďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou poznámkou pán predkladateľ materiálu 

Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem. Pardon, v zmysle rokovacieho poriadku by som nemal 
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faktickou reagovať na pána Machatu, ale ak mi dovolíte, pán starosta, ja som odovzdal 

materiál dvadsiateho druhého siedmy na organizačné oddelenie. Mám o tom 

potvrdenie. Že ste ho nedostali a že ste ho dostali dneska, prepáčte, to nie je moja 

chyba. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Musím povedať, že išlo o poslanecký návrh a poslanecký 

návrh sa, myslím, predkladá až pri doplnení programu. Dobre. Tým sme vyčerpali 

všetky možnosti prihlásenia do rozpravy. Znovu ešte pripomínam, že keby 

predkladateľ chcel, môže dať procedurálny návrh, aby sa rokovanie presunulo na 

september o tomto bode a dovtedy o ňom dorokovali komisie. Ak nechce predložiť 

takýto návrh, tak uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú 

komisiu, aby dala hlasovať. 

 

Peter Strapák, predseda návrhovej komisie: Pán starosta, ďakujem za slovo. Vážení poslanci, 

ideme hlasovať o bode šesť tak, ako nám bol predložený. Pán starosta, dajte prosím 

hlasovať. 

 

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

uznesenia tak, ako bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Tak myslím všetko je raz prvýkrát, aj také rozpoltené 

hlasovanie u nás v Ružinove na miestnom zastupiteľstve. Konštatujem ale, že návrh 

bol prijatý počtom hlasov štrnásť za, zdržalo sa šesť, nehlasoval jeden. 

hlasovanie č. 13 

 za: 14  proti: 0  zdržali sa: 6  nehlasovali: 1 

   –  uznesenie č. 98/VI/2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: A ja by som možno chcel poprosiť vecne príslušných predsedov 

komisií a hlavne komisie životného prostredia a územného plánu, aby zaradili do 

rokovania najbližšieho svojej komisie tento bod programu, aby sa ním vážne zaoberali 

naozaj tak, ako si aj zaslúži teda táto téma po schválení uznesenia v tomto našom 

miestom zastupiteľstve. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Bod č. 7 

Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie – Pasport stavby 
 

Martin Chren, starosta MČ: Siedmym bodom programu je poslanecký návrh pánov poslancov 

Matúšeka a Čechvalu. Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie Pasport stavby. Nech 

sa páči, predkladateľom bude pán poslanec Matúšek, odovzdávam vám slovo. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem, pán starosta. V dôvodovej správe ste mali dosť obšírne 

informácie. Táto kauza má už devätnásť rokov a vzhľadom na pripomienky, ktoré 

povedal predseda poslaneckého klubu Tímu Ružinov, pán Herceg a ďalší poslanci, ja 

vám prečítam návrh uznesenia, ktorý by asi prijali, myslím si, všetci tu prítomní 

poslanci, včetne aj vedenia miestneho úradu. Takže idem čítať to uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada inžiniera Martina Chrena 

starostu Mestskej časti Bratislava, aby predkladaný bod zaradil na základe 

pripomienok poslancov do programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov v mesiaci september 2019. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu poslancovi Matúšekovi. Beriem, že to je 

teda nové uznesenie namiesto toho, ktoré bolo v materiáli písomne predložené? 
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Jozef Matúšek, poslanec: Kompletný materiál, ktorý je včetne uznesenia, zostáva presne taký, aký 

je, len ten materiál celý sa prerokuje v septembri a toto je doplňujúce uznesenie, 

ktorým mením ja a súhlasím s návrhom poslancov po pripomienkach, aby sa to 

posunulo do septembra do riadneho programu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre, takto. Čiže ak chceme tento materiál prerokovať v septembri, 

mali by ste dať procedurálny návrh, aby sa prerušilo rokovanie o tomto materiáli a 

zaradil sa na september, to je správny technický postup. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem, urobím. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže dávate ten procedurálny návrh? Lebo o ňom musíme hlasovať 

a tým pádom nemusíte dávať tento návrh uznesenia zmeny, lebo tým to bude 

nahradené. Čiže, ak môžem, pán Matúšek, ak môžem chápať, že tento váš návrh, čo ste 

predniesli, nie je návrh na zmenu uznesenia, ale je to procedurálny návrh na prerušenie 

rokovania a zaradenie na september, môžeme o tom dať hlasovať hneď. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre. Čiže materiál tak, ako je, prerokujeme v septembri a bude na 

septembrové zastupiteľstvo automaticky zaradený do programu rokovania. Kto je za? 

Dámy a páni, hlasujte prosím o tomto procedurálnom návrhu. 

 

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

dvadsaťjedna z dvadsaťjedna prítomných. 

hlasovanie č. 14 

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

   –  uznesenie č. 99/VI/2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: Dovoľte mi, prosím, ospravedlniť pána prednostu, ktorý musel odísť 

z rokovania, pretože na štvrtú má stretnutie ohľadom grantovej výzvy na... ktorá by 

mohla byť vhodná na rekonštrukciu Domu kultúry na Trnávke na ministerstve kultúry. 

 

Bod č. 8 

Interpelácie 
 

Martin Chren, starosta MČ: Posledným bodom nášho programu je poslanecký návrh, bod 

Interpelácie, ktorý sme schválili. Otváram teda rozpravu v tomto bode a otváram 

možnosť predniesť interpelácie. Nech sa páči, pán predseda poslaneckého klubu 

Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Po porade nášho klubu tu máme interpeláciu, 

ktorú podávam v mojom meno ako predseda klubu. Čiže ja to len prečítam, veľmi 

krátka a jednoduchá interpelácia. Interpelujem pána starostu, žiadam o poskytnutie 

zoznamu sobášiacich poslancov a sobášov po jednotlivých dňoch sobášov v období 

desiaty december 2018 až šiesty august 2019 s členením dátum, meno sobášiaceho, 

počet ním realizovaných sobášov. Dôvod je, že naši dvaja poslanci, ktorí sú sobášiaci v 

zásade až na jednu výnimku, neboli doteraz prizvaní, tak by sme radi vedeli teda, že 

ako to ide a či je to aspoň tak čiastočne spravodlivo prideľované alebo teda, kde je v 

tom problém. Ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Môžem vám aj hneď odpovedať, ak chcete. 

Ten samotný zoznam, lebo my sme dostali tú žiadosť, neviem, či je možné z hľadiska 

GDPR ju poskytnúť. Ak je to čo i len trošku možné, najprv poskytnete ten zoznam. 

Odpoviem ešte takto, že za seba. Je to rozhodnutie starostu, kto ide sobášiť. Keby som 

chcel, tak si vyberiem jedného poslanca a poverujem stále jeho. Ale moje rozhodnutie 

bolo, že som požiadal matriku, aby sa snažilo rovnomerne rozdeľovať sobáše medzi 

jednotlivých poslancov a musia pri tom zohľadňovať teda okrem toho, že sa snažia to 

rovnomerne rozdeľovať medzi všetkých, tak aj to, že kto má kedy čas. Niekedy sa 

stáva, že si poslanci vyžiadajú. Taká pomerne častá žiadosť je, že chcú napríklad 

niekoho staršieho, v tom prípade je oslovovaný pán poslanec Matúšek pri všetkej úcte 

ako doyen nášho poslaneckého zboru. A čo som sa pozeral na to rozdelenie, mne to 

prišlo, že je to také pomerne rovnomerné, ale chcem vás teda ubezpečiť za seba, ja som 

nedal žiaden konkrétny pokyn uprednostňovať nejakých poslancov. Požiadal som 

matriku, aby sa snažila na striedačku rovnomerne oslovovať všetkých poslancov, ktorí 

sú určení za sobášiacich. Takže tak. Skôr ináč teraz v júli v auguste sme mali problém, 

že naposledy sa mi pán poslanec Vicáň sťažoval, že musel presunúť nejakú rodinnú 

cestu kvôli tomu, že nemal tú sobotu kto iný sobášiť a sme sa stretli. Chudák, musel v 

sobotu horúcu tridsaťšesť stupňov behať v obleku. Takže je to aj tak, že niekedy aj 

nevieme zohnať niekoho, kto by bol ochotný ísť odsobášiť zvlášť cez toto dovolenkové 

obdobie. Ale samozrejme, odpovedať na interpeláciu budeme. A myslím si, že tú 

štatistiku aj máme hotovú, lebo minimálne ja som ju už videl, hej? Takže ak ju vieme, 

ak... rovno sa takto spýtam. Má niektorý z poslancov problém, ak by sme poskytli v 

odpovedi na interpeláciu zoznam, že kto koľkokrát sobášil? Nie? Dobre. Takže 

dostanete tú odpoveď veľmi skoro. Ďakujem veľmi pekne. A ešte s faktickou 

poznámkou pán poslanec Matúšek. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ja bych iba potvrdil slová pána starostu, pretože ak spomenul moje 

meno, ja spomeniem aj pracovníkov matriky, ktorí zodpovedne pristupujú k týmto 

prideleným povinnostiam. A ja osobne za seba poviem, že ja som v zálohe, kedy vy ste 

v pracovnom pomere a ja som dôchodca a ja som ochotný a mobilný sem dôjsť, keď sa 

sobáši v piatok o desiatej a nemá kto z naplánovaných sobášiť. A mimochodom, 

sobášil som aj vlastnú dcéru. Tak ak toto niekomu nejako prekáža a je v žalúdku, tak 

bohužiaľ. Ja som zase na druhej strane veľmi príjemne prekvapený pracovníčkami, dá 

sa povedať, matriky. Vôbec, aj keď ide možno v porovnaní s ostatnými sobášnymi 

miestnosťami o troška atypický priestor, ja mám z toho veľmi dobrý pocit, keď môžem 

sobášiť ktorýkoľvek... ktorúkoľvek vekovú dvojicu a či je už domáca alebo známa 

alebo zo zahraničia, veľmi príjemný pocit mám z toho, ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte možno, potom mi povedzte, že kto z 

vašich sobášiacich ešte nikdy nesobášil. Určite to napravíme. Dámy a páni, ďakujem 

veľmi pekne. Týmto sme vyčerpali všetky body programu dnešného mimoriadneho 

rokovania. Dohodli sme sa, že sa pokúsime skončiť ho do štvrtej, je 15:59. Takže tú 

poslednú minútu využijem na to, že vám naozaj ešte raz veľmi pekne poďakujem. 

Napriek tomu, že to bolo mimoriadne rokovanie, napriek tomu, že je čas leta a čas 

dovoleniek, že ste si našli ten čas a prišli ste dnes a rodičia detí zo škôlky Borodáčovej 

takisto ako obyvatelia v blízkosti Obilnej ulice vám určite budú vďační za ochotu, 

ktorú ste dnes prejavili. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a prajem vám príjemný zbytok 

leta. Ospravedlňujem sa, samozrejme. Aby sme ešte vedeli preukázať, že komu majú 

byť tí rodičia a tí obyvatelia okolo Obilnej vďační, poprosím vás o záverečnú 

prezenciu na rokovaní. 

 

Záverečná prezentácia: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že na konci rokovania bolo 
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prítomných dvadsať poslancov, z toho jeden veľký burič a dvaja menší buriči. 

Ďakujem a príjemné leto vám prajem. 

      

     záverečná prezentácia: 20  
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