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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

z rokovania VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 17. septembra 2019 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Martin Chren – starosta 

 

Overovatelia :  JUDr. Michaela Biharyová, Ing. Monika Ďurajková 

 

Návrhová komisia:               Mgr. Boris Čechvala, Ing. Petra Kurhajcová,  

  Mgr. Maroš Mačuha, PhD. 

   

Ospravedlnený:  Mgr. Ivan Kraszkó 

 

 

 

 

Schválený program: 
1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu 

-uznesenie č. 100/VII/2019 

2. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019 

- uznesenie č. 101/VII/2019 

3. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2019 

- uznesenie č. 102/VII/2019 

4. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2019 

- uznesenie č. 103/VII/2019 

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

01.01.2019 do 30.06.2019 

- uznesenie č. 104/VII/2019 

6. Informácia o hospodárení spoločnosti za rok 2018 (TVR a RE, s.r.o.) 

- uznesenie č. 105/VII/2019 

7. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných 

služieb, a.s. za rok 2018 

- uznesenie č. 106/VII/2019 

8. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2019 

     - uznesenie č. 107/VII/2019 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č......., zo 

dňa............., ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislava 

      – uznesenie č. 108/VII/2019 

10. Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 - uznesenie č. 109/VII/2019 

11. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Bratislava-

Ružinov 

 - uznesenie č. 110/VII/2019 
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12. Zmluva o výpožičke (s PRV-PS, a. s.) 

      - uznesenie č. 111/VII/2019 

13. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského domova seniorov 

- uznesenie č. 112/VII/2019 

14. Návrh  na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 

Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov, Pažítková 

2, 82101 Bratislava 

       – uznesenie č. 113/VII/2019 

15. Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 - uznesenie č. 114/VII/2019 

16. Žiadosť o pomoc a spoluprácu pri zabezpečení pracovných priestorov pre expozitúru MsP 

Bratislava II v inom objekte Listová 4 v Bratislave 

- uznesenie č. 115/VII/2019 

17. Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom  „Rekonštrukcia strechy Materskej školy, 

Vietnamská 13“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na RO 

- uznesenie č. 116/VII/2019 

18. Návrh na voľbu členov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov z radov 

občanov - neposlancov (KSSl) 

- uznesenie č. 117/VII/2019 

19. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

- uznesenie č. 118/VII/2019 

20. Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie – pasport stavby 

- uznesenie č. 119/VII/2019 

21. Návrh na výsadbu zelene na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

- uznesenie č. 120/VII/2019 

22. Návrh  na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 

- uznesenie č. 121/VII/2019 

23. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami v Materskej škole Šťastná 26, Bratislava 

 - uznesenie č. 122/VII/2019 

24. Správa o výsledku kontroly dodržiavania  zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za 

rozvoj 

       – uznesenie č. 123/VII/2019 

25. Kontrola plnenia uznesení 

- uznesenie č. 124/VII/2019 

26. Interpelácie 

27. Rôzne 

a) Strategický dokument adaptácie - zmena klímy 

Predkladá: Ing. Šimončičová, poslankyňa za komisiu KÚPŽP 

      - uznesenie č. 125/VII/2019  
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PREPIS 

 

z VII. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 17. 09. 2019 v zasadacej 

miestnosti Miestneho zastupiteľstva 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

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

poslanci, vážení vedúci aj riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti, ctení hostia. Dovoľte mi privítať vás na siedmom Zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Osobitne mi dovoľte privítať našich 

hostí. Dnes je to pani magistra Eva Mojšová, zástupkyňa veliteľa Mestskej polície 

expozitúry Bratislava II. Ospravedlnený z neúčasti na dnešnom rokovaní je pán poslanec 

Ivan Kraszkó. Neskôr na rokovanie dnešného zastupiteľstva príde pán predseda 

poslaneckého klubu Matúš Mehéš a o skorší odchod z rokovania požiadal pán poslanec 

Maroš Mačuha. Poprosím vás na úvod nášho rokovania o prezenčné hlasovanie. Ďakujem 

veľmi pekne. Konštatujem, že na základe výsledkov prezenčného hlasovania je 

prítomných dvadsaťjeden poslankýň a poslancov, čo znamená, že sme uznášaniaschopní.  

 

Za overovateľov zápisnice na dnešnom rokovaní navrhujem zvoliť pani predsedníčku 

poslaneckého klubu Biharyovú a pani poslankyňu Ďurajkovú. Chcem sa spýtať, či má 

niekto iný návrh na vymenovanie overovateľov zápisnice. Ak sa nikto iný do tejto funkcie 

dobrovoľne nehlási, tak vás prosím, hlasujte o nominovaní pani Biharyovej a pani 

Ďurajkovej za overovateľky zápisnice z dnešného rokovania. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že sme jednohlasne počtom hlasov dvadsaťjedna sme zvolili 

panie poslankyne za overovateľky zápisnice. 

hlasovanie č. 1 

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

 -uznesenie č. 100/VII/2019 

 

 

Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pána poslanca Borisa Čechvalu, pani poslankyňu Petru 

Kurhajcovú a pána poslanca Maroša Mačuhu. Sú nejaké iné návrhy na návrhovú komisiu? 

Opäť, ak nie sú žiadne iné návrhy, tak prosím hlasujte o zvolení pánov poslancov 

Čechvalu, Mačuhu a pani poslankyne Kurhajcovej za členov návrhovej komisie. 

 

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

troch poslancov za členov návrhovej komisie. Poprosím členov návrhovej komisie, aby 

zaujali svoje miesta a aby si zo svojho stredu zvolili predsedu návrhovej komisie. 

hlasovanie č. 2 

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

 -uznesenie č. 100/VII/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, obdržali ste návrh programu 

dnešného rokovania. Nech sa páči, pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Pán Mačuha avizoval, že odíde skôr. 

To nevadí, že je členom návrhovej komisie? Potom ho niekto doplní? Dúfam, že nebude 

predseda, pardon, že vám zasahujem do toho. 
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Martin Chren, starosta MČ: O predsedovi rozhoduje návrhová komisia samotná. Aj keby ostala v 

dvoch členoch, tak je stále uznášaniaschopná a môžeme potom dovoliť jedného člena, ak 

budete chcieť, ak to bude potrebné. Ďakujem veľmi pekne za upozornenie. Obdržali ste 

návrh programu dnešného rokovania. Na pláne rokovania je dvadsaťsedem riadnych 

bodov. V súlade s rokovacím poriadkom a v zmysle novely zákona číslo 369 z roku 1990 

musíme najprv hlasovať o navrhnutom programe ako celku a potom budeme môcť 

podávať rôzne doplňujúce návrhy do programu. Chcem sa spýtať Návrhovej komisie, či sa 

uzniesla na tom, kto bude predsedom návrhovej komisie. Zvyčajne to býva ten, kto sedí 

uprostred. Boli ste zapnutý, pán poslanec a vypli ste sa. Už môžete. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Aha, takže keďže dvaja kolegovia sú chorí a cítia 

sa indisponovaní na to, aby viedli túto návrhovú komisiu, tak to ostalo na mne. Ale ja som 

avizoval teda, že o pol siedmej musím odísť, tak možnože aj stíhame. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Tak, stalo sa to, čoho sa pani Šimončičová obávala. Návrhová 

komisia sa dúfam pričiní o to, aby dnešné rokovanie zastupiteľstva teda odsýpalo. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže dámy a páni, prosím hlasujte najprv o programe tak, ako bol 

navrhnutý o celku. 

 

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

dvadsaťjedna za, jeden poslanec nehlasoval z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 3 

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

 -uznesenie č. 100/VII/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, otváram teraz diskusiu. Môžete predkladať svoje 

návrhy na doplnenie alebo pozmenenie programu dnešného rokovania. Pokiaľ nie sú 

žiadne návrhy na doplnenie alebo pozmenenie programu dnešného rokovania, ukončujem 

rozpravu k bodu číslo jedna. Ďakujem vám veľmi pekne. 

 

Bod č. 2 

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019  

 

Martin Chren, starosta MČ: Poďme teda priamo na bod číslo dva nášho rokovania. Bodom číslo 

dva je Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za prvý polrok 2019. A 

poprosím pani riaditeľku doktorku Evu Samolejovú, aby predniesla správu z Rozboru 

činností. 

 

Eva Samolejová, riaditeľka RDS na Pažítkovej ulici: Dobrý deň prajem. Predkladám návrh 

Rozbor činnosti hospodárenia Domova dôchodcov za prvý polrok 2019. Tento materiál bol 

predložený a prerokovaný na miestnej rade, na finančnej a sociálnej komisii. Čo sa týka 

hospodárenia činnosti vlastne nášho zariadenia, chcela by som to teda povedať, že v našom 

zariadení prebehla kontrola BSK, takzvaná sociálna kobra. A keďže som teda tieto 

výsledky kontroly už dostala, tak že by som vás s nimi rada oboznámila. Poslala som ich, 

samozrejme, všetkým členom sociálnej komisie. Návrh správy je teda veľmi pozitívny. 

Kontrolovali teda všetky podmienky plnenia a poskytovateľa sociálnej služby. Zamerali sa 

teda hlavne na supervíziu, kde teda konštatujú, že z predložených podkladov kontrolná 



5 

 

skupina zistila, že kontrolovaný subjekt má za účelom zvýšenia odbornej úrovne a kvality 

poskytovania sociálnej služby vypracovaný uskutočnený plán supervízie. Ďalej 

kontrolovali všetky vnútorné predpisy, teda hlavne ale najdôležitejšie prevádzkový a 

organizačný poriadok. Zistenia sú v súlade s platnou legislatívou v čase jeho vydania. 

Ďalším teda bolo, čo nám vytkla, je nedostatok zamestnancov, čo teda považujeme za 

problém systémový a teda naďalej máme všetky spôsoby k tomu, aby sme zvyšovali ďalej 

zamestnanosť pracovníkov. Taktiež v pracovných zmluvách neboli zistené žiadne 

porušenia v oblasti kvalifikačných predpokladov a ďalšieho vzdelávania zamestnancov. 

Dodatky k pracovným zmluvám nie sú označené poradovým číslom, to nám bolo vytknuté 

ako malý nedostatok. Evidencia dochádzky, ktorá tiež bola predmetom kontroly, bola 

prehľadná a slúži aj ako podklad na spracovanie mzdových nákladov. Čo sa týka evidencie 

prijímateľov sociálnej služby, kontrolnou skupinou bolo po preverení evidencie 

prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov v oblasti zistené, že kontrolovaný 

subjekt túto evidenciu vedie v zmysle zákona o sociálnych službách. Čiže myslím si, že 

táto kontrola dopadla veľmi dobre a teda veľmi som rada, že zariadenie ustálo aj túto 

kontrolu. Toľko vlastne k činnosti zariadenia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za predkladaciu správu a otváram rozpravu k 

tomuto bodu programu. Ďakujem veľmi pekne, pokiaľ sa nikto v rozprave nehlási, 

ďakujem za prezentáciu a poprosím návrhovú komisiu, aby dala hlasovať. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci 

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

uvedenom návrhu hlasovať. 

 

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

predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že rozbory domova dôchodcov sme schválili 

počtom hlasov dvadsaťdva z dvadsaťdva prítomných. Ďakujem veľmi pekne, pani 

riaditeľka. 

hlasovanie č. 4 

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

 -uznesenie č. 101/VII/2019 

 

Bod č. 3 

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2019 

  

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Rozbor činnosti a hospodárenia nášho 

ďalšieho zariadenia, Ružinovského domova seniorov za prvý polrok 2019. Poprosím 

poverenú riaditeľku, pani Kostkovú, ktorá už prichádza k rečníckemu pultíku, príjemný 

dobrý deň. 

 

Gabriela Kostková, poverená riaditeľka RDS na Sklenárovej ulici: Dobrý deň. Dovoľte, aby 

som predložila Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za prvý 

polrok 2019. Takisto aj náš materiál prešiel všetkými komisiami, prešiel miestnou radou. 

V materiáli sú vlastne podrobné informácie o našom zariadení, o našich klientoch, všetko, 

čo poskytujeme, všetky činnosti v rámci zákona o sociálnych službách a takisto podrobne 

je rozobraté hospodárenie položkovite a je tam aj záverečná tabuľka s porovnaním 

minulého roku. Takže keď máte nejaké otázky, nech sa páči, rada vám zodpoviem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani Kostková. Oceňujem stručnosť a 
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efektívnosť vášho úvodného slova a ak má niekto otázky, dotazy a pripomienky, nech sa 

páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, 

ďakujem vám veľmi pekne, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

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

o uvedenom návrhu. 

 

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

schvaľujeme Rozbor činnosti hospodárenia RDS za prvý polrok 2019. 

 

Hlasovanie: Konštatujem, že materiál sme schválili počtom hlasov dvadsaťdva z dvadsaťdva 

prítomných. Pani Kostková, ďakujeme veľmi pekne aj za tú prácu, ktorú ste odviedli za 

posledných, myslím, šesť mesiacov to už bolo. Štyri. Ďakujem veľmi pekne. 

hlasovanie č. 5 

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

 -uznesenie č. 102/VII/2019 

 

Bod č. 4 

Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2019  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Rozbor činnosti a hospodárenia 

Knižnice Ružinov za prvý polrok. Poprosím pani riaditeľku pani doktorku Darinu 

Horákovú o úvodné slovo. 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Príjemný dobrý deň prajem, pán 

starosta, pán vicestarosta jeden, druhý, pán prednosta, dámy a páni poslanci, hostia, ja 

budem  tiež stručná. Rozbor bol pomerne na to, že bolo letné obdobie v subkomisii, ako to 

ja nazývam v Knižnici Ružinov podrobne rozobraný v zázname, ktorý sme posielali. 

Účastníkom sme to zdôraznili. Vlastne tam som rozobrala všetky pozitíva, negatíva, 

výsledky, hospodárenie bolo ukončené s kladným výsledkom, so ziskom a spomenula som 

aj rezervy pre budúce obdobie. Tiež bol prerokovaný v komisii finančnej a 

podnikateľských činností, kultúry a športu a na rade, takže ak nejaké budú otázočky a 

budem vedieť odpovedať, rada vám odpoviem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka. Takže máme dokonca 

ziskovú knižnicu. Ak sa chce niekto opýtať, ako je to možné, lebo mňa by to celkom 

zaujímalo, nech sa páči, otváram rozpravu. Pani poslankyňa Pilková, nech sa páči, máte 

slovo. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa: Ďakujem pekne. Pani Horáková, ja by som vám chcela veľmi pekne 

poďakovať za doterajšiu vašu činnosť, za vaše služby, za vašu ochotu a nadšenie, ktorým 

ste sprevádzali nielen knižničný život, ale aj ten kultúrny a musím podotknúť, že boli ste 

úžasnou takou hnacou silou všetkých tých podujatí nielen, čo sa týka škôl, ale aj Cultusu a 

nech sa vám teda darí a ďakujeme. 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, nasleduje pani viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcela poďakovať, ale chcela by 

som upozorniť vedenie mestskej časti, že vlastne knižnica mala také svoje aktivity, ktoré 
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boli inovatívne, ktoré vytvárali komunitný alebo posilňovali komunitný život práve tam, 

kde je centrála, je tam taký dvor, tí ľudia sa tam naučili schádzať, opekať, boli tam rôzne 

čítačky. Toto všetko sa teraz ako keby utlmilo. Pri navrhovaní ďalšieho rozpočtu alebo 

možno aj pri zmenách rozpočtu by som odporúčala, aby knižnica dostala našu podporu 

najmä na tieto marketingové, ono sa to nazýva marketingové, ale dneska už knižnice vo 

svete pôsobia ako také komunitné centrá, takže ja len tak ako kebyže nič, žiadne uznesenie 

nenavrhujem, nič, len podčiarkujem, že sú tam schopní ľudia, vedia to robiť a ak ich 

posilníme aj finančne, tak vlastne opäť budú pôsobiť ako komunitné centrá práve v tých 

lokalitách, kde je to potrebné. Takže takto. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani viceprimátorka. Ja súhlasím. Keďže si 

nie som vedomý, že by sme ubrali rozpočet, možno poprosím pani riaditeľku o 

vysvetlenie, prečo sa utlmili aktivity. 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Pán starosta dal otázku, že ako to, že 

sme hospodárili so ziskom. Nečerpali sme kapitálové výdavky, ktoré sme mali 

päťdesiattisíc na to, takže my vám ich teraz akože vrátime, samozrejme, vrátime. A na 

rekonštrukciu strechy, kde sme ešte chceli zapojiť aj rezervný fond. Nepodarilo sa nám, 

jednak z toho dôvodu, že sa nám nepodarilo zohnať pracovníka na verejné obstarávanie, 

robili sme to v minulosti externým pracovníkom. No a už sa nám konečne podarilo 

uhovoriť jednu mladú dámu, ktorá teraz sa rozbieha, problematiku študuje, ale už na 

nejaké tie vybavovačky, všetko to veľmi dlho trvá, počasie sa nám zhoršuje, je neskoro, 

ale ja som veľmi rada, že investičný odbor je už na miestnom úrade. Ako som počula, tak 

ja si myslím, že toto už nebude do budúcnosti, ako sme na finančnej komisii hovorili, toto 

už nebude problém, takže už bude spolupráca. Lebo predsa, my sme tam ekonomické a 

knihovnícke vzdelanie, humanitné, nie sme stavárky, takže to bolo niečo neuveriteľné, 

lebo ako som hovorila, za plnej prevádzky, knižnica fungovala, sme zatepľovali objekt, 

robili sme strechu a ja som vďačná, odplesňovali sme suterén, prvé podlažie, tak ja som 

šťastná, že sa aj to podarilo s vaším porozumením, teda aj predchádzajúcich poslancov, že 

tie peniažky sme mali schválené. Takže treba mať veľké ciele, ale byť aj vďačný za to, čo 

je. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím ospravedlňte ma na 

chvíľku, odovzdám vedenie schôdze pánovi vicestarostovi Patoprstému. Informovali ma z 

krízového odboru, že na jednom mieste v Ružinove našli nebezpečnú ortuť a prebieha tam 

zásah krízového štábu aj okresného úradu, aj nášho miestneho úradu a práve mám od nich 

telefonát. Poprosím, Maťo, nech sa páči. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Nech sa páči, ďalší v 

diskusii pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Chcem vám, pani riaditeľka, tiež 

poďakovať za tú činnosť a verím, že teda tá činnosť bude rovnako dobrá a ešte aj lepšia v 

ďalších rokoch. Hlavne tie komunitné akcie, aby nielen ľudia prichádzali za knihami, ale 

aj knihy a v podstate s tým spojená kultúra za ľuďmi. Čiže ja si viem predstaviť do 

budúcna aj rôzne akcie. Ako my sme sa už vlastne, myslím, že na komisii bavili, či už v 

Parku Andreja Hlinku alebo možno na nejakých ďalších miestach, aby sme takýmto 

spôsobom šírili tú kultúru. Takže určite poďakovanie za kultúrnu činnosť. A jedna je taká 

otázka. Škoda, že pán starosta musel odísť, ale otázka, ktorá teda je už na pretrase, bude 

prerokovávaná aj v inom bode, v inom materiáli. A to je možné sťahovanie knižnice zo 

Štrkovca na Bachovu ulicu. Teda či sa s tým už nejako výhľadovo ráta, keďže potrebujeme 

rozšíriť kapacitu materských škôl a jeden z vytypovaných objektov, ktoré teda boli aj na 
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rokovaniach spomínané, je práve objekt knižnice na Štrkovci, ktorý teda má dostatočné 

parametre na materskú školu. Tak chcel by som vedieť váš názor na možné sťahovanie a 

rozšírenie zasa kapacít knižnice na Bachovej ulici, kde by riaditeľstvo knižnice sídliť 

mohlo a kde by mohlo byť presťahované. Tak možno k tomu niečo, ak by ste vedeli 

povedať. 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Neviem, na čo narážate, lebo na Štrkovci 

knižnicu nemáme, len Tomášikova obhospodaruje a Bachova, tam sme vlastne v prenájme. 

To nie je naša budova. Boli také nejaké zámery, že kontajnerovú knižnicu vybudovať a 

viem, že asi pred dvomi rokmi sa rokovalo, či máme nejaké pripomienky a tak proti 

kontajnerovej knižnici, že by nás dočasne odsťahovali a mali tam ísť nejaké obytné domy. 

Ale viem, že to potom zaspalo, lebo obyvatelia boli proti. Takže teraz neviem. Lebo ak by 

sa táto Tomášikova, to by bola veľká škoda, lebo my sme si to tam oddreli, urobili a tam je 

práve aj tá záhrada. To bola bývalá škôlka, ale všetko sa to prerobilo na knižnicu a myslím 

si, že tá budova je a bola aj vlhká, tam boli aj plesne. Keby sme neboli mali peniažky a to 

prerobili a príde tam hygienik, má mestská časť problémy aj všetci, lebo bol by to určite 

zatvoril. Odvtedy my, čo sme starší, tak máme také chronické dýchacie problémy, kašleme 

a tak, že to už nejako nám chronicky zostalo. Takže neviem, či by to bola zdravá budova 

pre malé deti. Neviem teraz, či nemyslíte opačne, že presťahovať Bachovu na Štrkovec. 

 

Peter Herceg, poslanec: Nie, diskutovala sa tá opačná varianta. Ale k tomu asi pán starosta by 

povedal, ale vzhľadom na to, hej, hej, že tu nie je, tak to môžeme potom neskôr. 

Predpokladám, že on v tom svojom bode to bude predstavovať, takže možno sa ukáže, že 

naozaj tá Bachova nie je schodná. Ďakujem. 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Jasné, dobre, ďakujem veľmi pekne. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, pán poslanec, ďakujem pani 

riaditeľka. Iba jednou vetou na margo tohto zareagujem. Je to jedna z možných alternatív, 

na ktorú sme narazili s pánom starostom pri prechádzaní nevyužitých nebytových 

priestorov. Jedná sa o ten HB blok na Bachovej vedľa vašej knižnice, ktorý je dneska 

prázdny a je to pomerne lukratívny priestor, aj relatívne dobre zariadený, bola tam 

rekonštrukcia nejakých komerčných administratívnych priestorov a momentálne je ten 

priestor prázdny. Čiže pri možných eventualitách niekedy v budúcnosti sa uvažuje aj s 

týmto. Pán starosta sa vrátil. Ja pred tým, ako mu odovzdám slovo, tak si dovolím ukončiť 

diskusiu, keďže sa nikto nehlási a poprosiť návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

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

o uvedenom návrhu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Dámy a páni, prosím hlasujte o tom, že schvaľujeme 

správu tak, ako nám bola predložená. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že správu sme prijali počtom hlasov dvadsaťdva z dvadsaťdva 

prítomných. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka. 

hlasovanie č. 6 

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

 -uznesenie č. 103/VII/2019 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Aj ja ďakujem pekne. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ak môžem ešte prezradiť, pretože dnes som od vás dostal list, 

ktorým bohužiaľ, mi oznamujete, že žiadate o ukončenie pracovného pomeru ku koncu 

roka z dôvodu, aj keď na to vôbec nevyzeráte, že teda chcete odísť do dôchodku. Tak za 

seba chcem povedať a požiadať vás o to, že bude veľmi ťažké nájsť za vás dostatočne 

dobrú a kvalifikovanú náhradu a dúfam, že nám s tým teda pomôžete. 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Ja budem aj pomáhať. Ale ako seniorka 

budem vám pomáhať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a naozaj si vážime prácu, ktorú v Ružinove 

robíte celé roky. 

 

PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov: Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Dovoľte mi, dámy a páni, len krátko vás informovať o 

tom, čo sa aktuálne deje na Ostredkoch. Pri čistení, dobrovoľníckom čistení kanalizácie 

našiel jeden obyvateľ Ružinova pod vrstvou hliny veľké množstvo malých guličiek, 

ukázalo sa, že ide o ortuť. Momentálne tam zasahujú policajti, hasiči. A nie je to také 

množstvo, aby došlo k nejakému významnému ohrozeniu obyvateľstva, čiže z hľadiska 

civilnej ochrany nebudeme zasahovať, ale budeme musieť riešiť jej zneškodnenie v 

nejakej špecializovanej firme. Čiže to je taká malá krízová situácia, aké sa tu pomerne 

pravidelne opakujú a ktorú riešime dnes popoludní. Ďakujem veľmi pekne.  

 

Bod č. 5 

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

01.01.2019 do 30.06.2019  
 

 

Martin Chren, starosta MČ: Poprosím pána riaditeľa Lenára, riaditeľa Ružinovského športového 

klubu príspevkovej organizácie, aby predniesol správu... úvodné slovo k bodu číslo päť, 

Rozboru činnosti a  hospodárenia RŠK za prvý polrok tohto roka. 

 

Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ RŠK: Vážené dámy, vážení páni, predkladám Rozbor činnosti a 

 hospodárenia RŠK za prvý polrok 2019. Tento materiál bol prejednaný na pôde RŠK, na 

pôde miestnej rady, komisie školstva, kultúry a športu a finančnej komisii. V skratke len 

toľko, že RŠK hospodári v súlade s plánovaným rozpočtom. Všetky akcie, ktoré malo 

naplánované, boli uskutočnené k tridsiatemu šiesty, hovorím k tridsiatemu šiesty, lebo 

dnes sme o nejaký ten mesiac ďalej, takže tá situácia je ďalej iná. Ďakujem, to je všetko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ a otváram rozpravu k tomuto 

bodu programu. Nech sa páči dámy a páni. Pani poslankyňa Ďurajková, máte slovo. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Dobrý deň, ďakujem pán starosta za slovo. V mene klubu Team 

Vallo pre Ružinov by som vás chcela poprosiť, pán riaditeľ možno o takú nejakú krátku 

prezentáciu, workshop minimálne pre náš klub, kde by ste nám predstavili aktivity vlastne, 

ako funguje celá organizácia, hospodárenie, financovanie, možno nejakú prognózu, ako sa 

plánuje do budúcna riešiť ďalšie aktivity, pretože máme trošku pocit, že celá táto, celý 

tento klub akoby ide mimo poslancov. Čiže by sme boli veľmi radi, keby sa trošku viac 

zainvolvovali poslanci do aktivít tejto organizácie. 

 

Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ RŠK: Stačí, keď poviete dátum, kedy si to predstavujete. Ako my 

vás radi privítame na pôde RŠK. 
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Monika Ďurajková, poslankyňa: Dobre, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak je takýto záujem, tak rovno poprosím 

organizačné oddelenie, ak by sme vedeli urobiť niečo také, že zorganizovať krátku 

prezentáciu pre poslancov a s následnou exkurziou na zariadenia RŠK, aby si to naozaj 

každý mohol pozrieť niekedy v dohľadnej dobe, kým ešte tak úplne nesneží a neprší 

vonku. Ďakujem. Takže považujte za vybavené, pani poslankyňa. Pán predseda a s 

faktickou poznámkou pán vicestarosta Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Ja iba zareagujem. 

Starší kolegovia z minulého obdobia potvrdia a aj tento rok to bolo, že pravidelne bývajú 

takzvané prieskumy a rozbory príspevkových a rozpočtových organizácií, kde sú poslanci 

prizývaní a môžu sa ich zúčastniť. Čiže ten, kto mal záujem, mohol sa zoznámiť s 

fungovaním Ružinovského športového klubu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. S reakciou pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Áno, ďakujem. Čakala som túto poznámku, ale teda my sme 

teda mali záujem určite, ale keďže to bolo doobeda, tak väčšina z nás pracuje alebo 

nemohla prísť. A tiež mi bolo povedané, že tie rozbory sú určené len pre tú komisiu, ktorá 

to má v kompetencii a že nie poslanci, ktorí teda by mali záujem mimo tej agendy tam 

môžu byť. Ale teda opäť hovorím, že bolo to hlavne kvôli tomu, že to bolo doobeda a sme 

nemohli prísť. Takže by som bola rada, keby to bolo teda znovu, ale v poobedňajších 

termínoch. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Tak ak to treba povedať, tak z tejto pozície 

hovorím, prieskumy a rozbory sú vždy otvorené pre všetkých poslancov. Ak niekto podal 

mylnú informáciu, mrzí ma to a dajte mi potom vedieť, že kto to bol. A urobíme teda takú 

prezentáciu, pretože naším cieľom je byť maximálne transparentný, otvorený a ústretový. 

Ďakujem veľmi pekne, pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán riaditeľ len taká jednoduchá rýchla 

otázka, či si viete predstaviť, že by ste v budúcnosti prevádzkovali tenisový areál na 

Trnávke, ktorý má VPS-ka a je v prenájme teda u súkromnej spoločnosti. Tak, keď skončí 

prenájom, či si viete predstaviť, že by bol začlenený pod RŠK. 

 

Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ RŠK: Pravdupovediac, vôbec nemám prehľad o tom areáli. Túto 

otázku som už dostal asi pred rokom a pol v takej hypotetickej rovine. Neviem, ako 

funguje jeho prevádzka, ako sú tam naviazané zmluvy. Ťažko sa v tejto chvíli bez takýchto 

informácií odpovedá, aké investície tam treba a tak ďalej a tak ďalej. Neviem to povedať v 

tejto chvíli. Musel by som to viacej vidieť. 

 

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

 

Peter Herceg, poslanec: Možno len také teda rýchle upresnenie, či si viete predstaviť, že by ste 

prevádzkovali nejaký tenisový areál či už pre deti, pre mládež v rámci nejakého 

športového klubu alebo podobne. Možno teda nehovorím o tých finančných podmienkach, 

zmluvných, tam zmluva má o rok končiť, ak sa nemýlim. Ale či si to vôbec viete 

predstaviť v portfóliu činnosti RŠK. 

 

Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ RŠK: Určite áno, spadá to do činnosti RŠK. Určite áno za 
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normálnych podmienok. 

 

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

uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

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

o uvedenom návrhu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, hlasujte prosím o tom, že schvaľujeme uvedenú správu 

o rozbore činnosti RŠK. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán riaditeľ, konštatujem, že vašu správu sme 

schválili počtom hlasov dvadsaťdva z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 7 

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

 -uznesenie č. 104/VII/2019 

 

Bod č. 6 

Informácia o hospodárení spoločnosti za rok 2018 (TVR a RE, s.r.o.)  
 

Martin Chren, starosta MČ: Bodom číslo šesť je Informácia o hospodárení spoločnosti za rok 

TVR a RE, s.r.o., čiže Televízie Ružinov za rok 2018. Predkladateľom by mal byť pán 

poslanec Ferák ako riaditeľ, ktorého medzi nami nevidím. Ďalším predkladateľom by 

mohol byť pán predseda poslaneckého klubu Méheš, ktorý takisto medzi nami nie je. Čiže 

v zastúpení pána predsedu Méheša správu prednesie pán poslanec Gečevský. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň prajem. Ja by som len v 

krátkosti. Predpokladám, že tento materiál prešiel cez komisie, aj cez miestnu radu. Čo sa 

týka hospodárenia za minulý rok, vieme, že tam došlo k nejakej strate. Sú tam indície, že 

boli vyplatené aj nejaké odmeny. S tým už my asi nič moc neurobíme. V každom prípade 

sme zahájili nejaké kroky, ktoré by toto mohli napraviť. Už v dnešnej dobe v prvom 

polroku vieme, že sme v pluse. Samozrejme, menili sme aj programovú štruktúru. Malo by 

to prispieť k tomu, aby televízia fungovala tak, ako má, aby sme do dostali do koľají alebo 

teda do rozmerov takých, ako predpokladáme. No a mimo iného teda ešte sme robili 

spätné ročné uzávierky, dali sme prekontrolovať, kde sme zistili, neboli moc šťastne 

spracované, čiže budú nejaké vratky DPH a takisto čakáme nejaké peniažky naspäť a 

budeme sa snažiť v prvom rade investovať pravdepodobne do technológie, ktorá je veľmi 

zastaralá a postupne budeme sa snažiť, aby to fungovalo. Poprípade, keď máte nejaké 

otázky, kľudne sa pýtajte. Budem sa snažiť odpovedať, ale nebol som pripravený na to, že 

budem prednášať tento materiál, tak ďakujem zatiaľ. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec za stručné úvodné slovo a 

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

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. No keby som chcela byť ironická, tak 

poviem, že nemám žiadne poznámky alebo pripomienky k materiálu, kde de facto nič nie 

je. Ten materiál je slabý. Vlastne my sme sa tam nedozvedeli, prečo je spoločnosť v strate. 

My sme sa nedozvedeli, aké aktivity robí spoločnosť, my sme sa nedozvedeli, kam chce 

smerovať. Čiže ťažko sa mi hodnotí alebo schvaľuje niečo, kde naozaj chýbajú podstatné 

informácie. Mňa by teda zaujímalo, prečo tá spoločnosť skončila v strate, ty si to trošku 

načrtol, takže možno by bolo fajn, keby sme sa dozvedeli aj odpoveď takto verejne. No a 
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druhá vec. Teda bola tam strata, ale mzdy narástli o štyridsaťtisíc euro. Ja som si to rátala, 

že koľko by vychádzala priemerná mzda, keby sme rátali teda štyroch zamestnancov a 

dvadsaťtri dohodárov. Priemerný plat by bol okolo sedemsto euro, čo je teda dosť veľa na 

to, že sú tam dohodári. Takže možno sa zamyslieť nad tými mzdovými nákladmi. No a 

potom k samotnej televízii. Tak bolo by fajn, keby ste ako konatelia vlastne začali 

rozmýšľať nad možnou nejakou zmenou fungovania tej spoločnosti. To znamená, že 

možno zamyslieť sa nad tým, či nám naozaj treba televíziu. Napríklad najväčšia mestská 

časť Petržalka nemá vlastnú televíziu. Ja som sa ich pýtala, koľko ich stojí vlastne výroba 

relácií cez TV BA a stojí ich šesťdesiattisíc euro. Nás stojí fungovanie televízie 

tristopäťdesiattisíc euro. Čiže naozaj ja sa pýtam, načo nám je tá televízia a načo nám je 

celá tá spoločnosť. Ďakujem za slovo. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Myslím, že pár týchto otázok je priamo na mňa smerovaných s tým, 

že váš člen klubu Martin Ferák je menovaný dočasným riaditeľom. Neviem, či ste 

odkomunikovali si veci s ním. Dopodrobna sme to riešili. Takže pravdepodobne bude 

lepšie, keď toto si odkomunikujete priamo s ním. Ja som veľmi krátko konateľ spoločnosti, 

snažím sa do toho zapadnúť. Určité veci vidím z môjho pohľadu, komunikujeme. Takže 

neviem k tomuto, či vám môžem dať relevantnú odpoveď. Ale v každom prípade určite by 

ste mali viacej komunikovať medzi sebou. 

 

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

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: To nie je o komunikácii medzi nami. To je o tom, že vy ako 

predstavenstvo, vy ste sa... alebo teda konatelia by ste sa mali zamyslieť, urobiť nejaký 

audit, ako ďalej s tou spoločnosťou. To znamená, že buď ju zrušiť a urobiť všetky aktivity 

internet cez úrad, ako to majú skoro všetky mestské časti alebo pokračovať v tých 

aktivitách status quo s polmiliónovým rozpočtom, ale nevieme, kto tú televíziu pozerá, 

koľko ľudí ju pozerá, načo ju vlastne pozerajú. Ja som si istá, že keby sme ju zajtra zrušili, 

tak zajtra nám nebude nikto volať, že prosím vás, vráťte tú televíziu, nemám čo pozerať. A 

tretí ten scenár je, že buďme trošku nejak, dajme si nejaké aktivity, ktoré nerobíme a že 

koľko by sme dokázali zarobiť, že by robili tie relácie vlastne pre niekoho iného, pre 

nejaké iné mestské časti. To znamená, že viac vlastne získať na tom, že máme tie 

priestory, že máme ten tím ľudí, že máme tie všetky... všetku tú techniku. Čiže to nie je o 

našej komunikácii v klube, ale o tom, že treba rozmýšľať trošku inak, ako rozmýšľali iné 

vedenia, ktoré mali tú spoločnosť vieme na čo a treba zistiť, že kam ďalej s tou 

spoločnosťou. A ja opäť hovorím, že z môjho uhla pohľadu nám je tá spoločnosť alebo tá 

televízia úplne zbytočná. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Myslím, že niekoľko sedením ohľadne tohto prebehlo. My prvý 

polrok sme dávali len dokopy, aby to začalo fungovať tak, ako má. Osobne si myslím. 

Čiže veľmi krátky čas na to, aby sme si povedali, že ideme do toho, že to zrušíme. Myslím, 

že nejaký čas potrvá, aby sme zistili, či naozaj je to rentabilné a či to chceme. Určite o 

tomto sa bude jednať aj verejne a podľa toho, samozrejme, sa zaujme stanovisko. Nie je to 

len na nás konateľoch. Je to na celej mestskej časti. Ale myslím, že naozaj zo dňa na deň 

toto nemôžeme urobiť, že zrušíme televíziu. Má nejakú históriu, niekoľko rokov tu funguje 

a jednoducho my potrebujeme dostať tú televíziu tam, kam chceme a uvidíme, či sa rentuje 

alebo nie. To je môj osobný názor. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, ešte s faktickou poznámkou pani poslankyňa Barancová. 
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Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja si veľmi ctím teda akýkoľvek názor. V 

danej chvíli si myslím, že je to trošičku odvážne povedať, že hneď zrušíme a nikto nám 

nebude telefonovať. Myslím si, že takto by sme sa nemali stavať voči rôznym 

organizáciám, ktoré teda tu majú nejakú históriu, ako hovoril pán Gečevský. Áno, určite 

budeme o tomto hovoriť a bude treba, aby sme teda s obyvateľmi Ružinova urobili teda 

prieskum, čo teda, aký majú názor na túto televíziu. Pani poslankyňa, myslím si, že pán 

Ferák ako poverený riaditeľom z vášho poslaneckého klubu, som bola aj prítomná toho, že 

teda vám detailne objasňoval situáciu, ako sme prevzali televíziu. Snažíme sa ju sanovať a 

snažíme sa, aby sme boli v plusových číslach, čo sa nám teda podarilo a jednoduché to 

nebolo. Ale určite budeme rozmýšľať nad tým, čo ste vyslovili. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší prihlásený v rozprave je pán 

vicestarosta Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán 

starosta. V princípe sa dá súhlasiť s tým, čo povedala kolegyňa Ďurajková. Možno trošku 

treba nabudúce vážiť slová, lebo tá televízia má svojich zamestnancov, ktorí tam sú roky, 

ktorí odvádzajú kus poctivej roboty a mnoho z nich sú aj Ružinovčania a pripraviť ich 

teraz o robotu zo dňa na deň alebo len tak, tak to nie je tiež úplne fér, pretože oni nemôžu 

za to, ako tá televízia vyzerá a v akom stave ju nové predstavenstvo alebo respektíve noví 

štatutárni zástupcovia a konatelia prebrali. Presne pre to bol aj do funkcie nazvime to kvázi 

krízového riaditeľa dočasne postavený pán Ferák, ktorý presne má za úlohu to, že tú 

televíziu nejako konsolidovať v spolupráci s ostatnými dvomi konateľmi. Čiže možno to je 

apel skôr naňho, aby teda on prišiel s nejakým plánom a možno práve aj v Televízii 

Ružinov by mohli byť také tie takzvané prieskumy a rozbory, aby sme sa zoznámili, lebo 

priznám sa, že ja tiež aj napriek tomu, že som denne na úrade a som v kontakte so 

zamestnancami televízie, tak nepoznám úplne tie interné procesy, ako tam fungujú. Čiže z 

tohto pohľadu áno a apelujem teda aj na pána Gečevského, na pani poslankyňu Barancovú, 

že poďme si urobiť taký, nazvime to deň otvorených dverí alebo nejaký prieskum pre 

poslancov, pre starostu, pre prednostu, pre možno zamestnancov úradu, aby naozaj sa 

vedelo, čo tá telka robí, ako robí, ako vyzerá taký bežný deň v telke. Čiže to nie je o tom, 

že tí zamestnanci tam sa iba chodia niekde pred kamery postaviť a natáčať sa, ale že 

naozaj majú relevantnú prácu. Ale v prvom rade treba povedať, že tá iniciatíva má prísť od 

riaditeľa. Preto tam ten riaditeľ do tej funkcie je inštalovaný. Ďakujem veľmi pekne. 

 

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

Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja chcem doplniť svoju kolegyňu, že za prvé teda 

pán Ferák je len poverený. Pokiaľ viem, tak vlastne do toho portfólia patrí aj Ružinovské 

Echo a tam už vidíme nejaké výsledky, že sa to médium posúva ďalej. Ale ona 

nepovedala, že poďme ju zrušiť, ona povedala len, že poďme sa na to pozrieť, poďme si 

urobiť nejaké prieskumy, poďme získať nejaké dáta, ktoré nám ukážu, či zrušíme-

nezrušíme, len ako jednu z možností. A prihováram sa za to, aby sme a teraz neviem, či to 

máme požadovať od televízie a samozrejme aj od pána Feráka alebo či to máme 

požadovať od úradu, nie deň otvorených dverí a že poďme sa tam porozprávať a popozerať 

sa. My potrebujeme normálne relevantné dáta, ktoré budeme v nejakom čase merať a na 

základe tých dát, že koľko ľudí to pozerá, v ktorých časoch, aké je zloženie toho 

obyvateľstva, či sú to Ružinovčania, či sú to, tam vysielajú sa aj iné, teda relácie, ktoré 

nesúvisia s Ružinovom. A tieto dáta nám potom povedia, že či tá televízia má zmysel pre 

nás alebo nie. A toto získanie týchto dát by sme mali na to vyčleniť finančné prostriedky v 

rozpočte a vlastne to objednať. Ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pani poslankyňa 

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne.  No ja by som potrebovala, keby sa 

vrátila naspäť na obrazovku pani Štasselová a pán Patoprstý, skúste sa prihlásiť, potom sa 

odhláste. Len sa mi nepáči, že pani Štasselová je napísaná takými malými písmenami, že 

odtiaľto ju vôbec ani nevidno, ale pán Patoprstý tam svieti na pol obrazovky. Takže nedá 

sa toto nejako napraviť, prosím vás pekne? Prihlás sa, Štasselová, aby bolo vidno, že si. Aj 

ja som. No kukajte sa, Patoprstý aký veľký. Štasselová, prihlás sa. Ale dá sa do dvoch 

riadkov. Toto je nefér voči tým, ktorí majú dlhé mená. Nedá sa prečítať, len toľko som 

chcela, prepáčte. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si do toho teraz vstúpiť. Zistíme, či 

sa to dá technicky nejak vyriešiť. Myslím, že je to len kvôli tomu, že niekto má proste 

dlhší názov, tak aby sa tam vošiel. Ale súhlasím s tým, že je to nefér. Takže skúsime to na 

ďalšie zastupiteľstvo nejakým spôsobom vyriešiť. Nasleduje v rozprave pán predseda 

poslaneckého klubu, neskoro, pán vicestarosta. Pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo aj ďakujem trošku za odľahčenie kolegyni poslankyni. 

Ja by som podporil to, čo pani viceprimátorka Štasselová už spomenula, že ak chceme 

rozvíjať túto televíziu a noviny alebo časopis ružinovský, naozaj skúsme, teraz je také to 

prechodné obdobie, keď sa to celé utriasa, nastavuje, zamyslieť sa naozaj, kto je cieľová 

skupina, spraviť si takú analýzu, prieskum sledovanosti, čítanosti, čo tí ľudia tam chcú, čo 

by tam chceli vidieť, čo by tam chceli počuť, možno sa posunúť aj do iným smerom, ak sa 

tá televízia má rozvíjať, tak čo by podporilo jej sledovanosť. Možno sú to aj nejaké 

podcasty alebo nejaké moderné trendy, ktoré v dnešnej žurnalistike už fungujú. Ale teda 

asi by to bolo vhodné naozaj takto strategicky sa nad tým zamyslieť a my určite sa budeme 

baviť aj s pánom Ferákom ako povereným riaditeľom a je dobré, že táto diskusia je, lebo 

naozaj dávame do toho peniaze mestskej časti a chceme vidieť ten prínos. Takže ja som 

rád tejto diskusii, ďakujem. 

 

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

Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Nás napadla ešte jedna alternatíva, ktorú 

možno zvážme. Presunutie aktivity televízie pod Cultus. Keďže Cultus robí gro tých relácií 

alebo gro tých aktivít, ktoré potom vzídu z tých relácií a teraz je to trošku také 

nekoordinované,hej, že tá televízia by mala priamo informácie od Cultusu, kde a kedy má 

ísť. Čiže aj toto je možno jedna alternatíva, kde by bol ten synergický efekt celkom 

zaručený, ďakujem. 

 

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

ďakujem veľmi pekne za rozpravu, ďakujem veľmi pekne pánu poslancovi Gečevskému a 

poprosím návrhovú komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

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

uvedenom návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, dámy a páni, hlasujte o tom, že 

hlasujeme správu o hospodárení TV Ružinov za rok 2018. 
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Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že správu sme schválili počtom hlasov 

dvadsaťdva z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 8 

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

 -uznesenie č. 105/VII/2019 

 

Bod č. 7 

Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných 

služieb, a.s. za rok 2018  
 

Martin Chren, starosta MČ: Bodom číslo sedem programu je Správa o výsledkoch hospodárenia 

spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, akciová spoločnosť za rok 

2018. Pána Orsovicsa tu nevidím, takže poprosím náhradníčku za pána riaditeľa, aby 

predniesla úvodné slovo, pani Marková. 

 

Zuzana Marková, Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.: Dobrý deň všetkým, 

ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, Správa o výsledkoch hospodárenia 

spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb za rok 2018  bola 

prerokovaná na miestnej rade, takisto bola prerokovaná na komisiách finančnej a na 

komisii životného prostredia. Ako z predkladaného materiálu vidno, spoločnosť za rok 

2018 dosiahla celkový hospodársky výsledok vo výške straty stopäťdesiattisíc 

sedemdesiattri, pričom čistým teda výsledkom hospodárenia z čistej činnosti spoločnosti 

bola strata vo výške stošesťtisíc osemstopäťdesiatštyri. Je dlhodobo známe, že spoločnosť 

sa borí s viacerými problémami, čo sa týka financovania svojej činnosti. Nakoľko hlavná 

činnosť spoločnosti zameraná na údržbu zelene a čistotu miestnej časti Ružinov je 

dlhodobo podhodnocovaná, znamená to, že náklady, ktoré spoločnosť vynakladá na túto 

činnosť, teda na čistenie a na údržbu zelene sú nepodstatne vyššie, ako samotné výnosy 

dosahované alebo fakturované za túto činnosť. Je to spôsobené starým cenníkom. 

Fakturujeme za svoju činnosť za ceny ešte z roku 2013, pritom neustále rastú mzdové 

náklady spoločnosti a takisto materiálové náklady a náklady vynakladané na služby. 

Ďalším problémom spoločnosti je i zastaralý vozový park a zastaralá technika spoločnosti, 

ktorú má k dispozícii. Spoločnosť musí neustále investovať do opráv a nákupu menšej 

techniky. Tretím bodom, ktorý k tomuto prikladám, je aj záťaž v podobe splátok 

reštrukturalizačného plánu. Nakoľko spoločnosť bola v minulosti zaťažená veľkými 

záväzkami, dostala sa do reštrukturalizácie a z tejto reštrukturalizácie spoločnosti 

vyplývajú záväzky platieb tohto reštrukturalizačného plánu. Približne stotridsaťtisíc euro 

musí spoločnosť až od roku 2017 až do roku 2027 splácať svojím reštrukturalizačným 

veriteľom. A ďalším bodom alebo teda problémom spoločnosti, ktorý zasiahol aj minulý 

rok, bola neustála výmena vedenia spoločnosti. Momentálne máme za posledný rok už 

tretie vedenie. V priebehu troch posledných mesiacov sa nové vedenie spoločnosti zaoberá 

problémom, ktorý tlačí Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb neustále pred 

sebou a k tomuto, ak by ste teda chceli viacej vedieť, by vám možno povedal člen 

predstavenstva, súčasného predstavenstva spoločnosti, pán magister Vicáň. Z mojej strany 

asi toľko, ak by ste teda mali ešte nejaké otázky na mňa, tak som ochotná vám odpovedať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani Marková, za úvodné slovo a otváram 

rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, dámy a páni, môžete sa prihlásiť. Ako 

prvá v rozprave vystúpi pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Na komisii územného 

plánovania a životného prostredia dňa deviateho deviaty sme sa oboznámili s materiálom 
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Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti RPVPS za rok 2018 a prijali sme uznesenie 

k tomu, ktoré predkladám v trošku upravenej forme ako návrh na doplnenie uznesenia, 

ktoré nám bolo predložené. Uznesenie zatiaľ predložené znie, že miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu po A ako by ste vedeli, že dáme tam aj B. Po A berie na vedomie 

Správu o výsledkoch hospodárenia a tak ďalej a dopĺňame spoločne s pánom Hercegom, 

podpredsedom komisie územného plánovania a životného prostredia takýto návrh. Teda po 

B Miestne zastupiteľstvo žiada starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov inžiniera 

Martina Chrena, aby zabezpečil vypracovanie strategického materiálu rozvoja spoločnosti 

vrátane strednodobých a dlhodobých plánov činnosti spoločnosti a finančných analýz 

vysúťaženého externou spoločnosťou, pričom výberovú komisiu pre obstaranie materiálu 

budú tvoriť všetci členovia predstavenstva podniku, Ružinovský podnik verejno-

prospešných služieb a tento materiál predložil na rokovanie komisiám a Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti v mesiaci február 2020. Za tento... zhruba v tomto znení toto 

uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia komisie v počte päť. Ďakujem pekne. A 

prosím o podporu tohto návrhu. 

 

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

 

Michal Vicáň, poslanec: Pán starosta, ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti tak v rýchlosti 

zareagujem na pani poslankyňu Šimončičovú. Ja vítam jej iniciatívu, aj keď trošku 

nerozumiem tomu, lebo na rokovaní dozornej rady a predstavenstva sa oboznamujeme tretí 

mesiac s komplexnou činnosťou, o čom poviem potom aj v riadnom príspevku, ale na 

takomto dokumente sa už dneska pracuje. Sú nastavené nejaké, by som povedal prvé tézy 

ku krátkodobým a strednodobým plánom do budúcnosti, ktoré sú nevyhnutné, ktoré 

potrebujeme okamžite, okamžite riešiť, ktoré sú neodkladné a na nejaké komplexné výzvy 

v rádiuse možno piatich, možno desiatich rokov, kde by sa Ružinovský podnik verejno-

prospešných služieb mal nachádzať taktiež. Takže ďakujem za iniciatívu pani poslankyne 

Šimončičovej a verím, že takúto iniciatívu potom budeme môcť od nej alebo podporu 

čakať aj pri schvaľovaní nových materiálov, ktoré bude predstavenstvo do miestneho 

zastupiteľstva v budúcnosti predkladať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S reakciou na faktickú pani poslankyňa 

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán Vicáň, ale vy ste hlasovali za tento 

návrh uznesenia, ktorý som teraz predložila na komisii. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Pán Vicáň krúti hlavou, ale už reagovať nemôže. Za seba 

môžem povedať, že my robíme analýzu teraz, viete, že pracujeme na novom cenníku a ak 

aj prejde takéto uznesenie, ja tej žiadosti nevyhoviem, pretože si nemyslím, že by sme mali 

využívať peniaze mestskej časti na externé obstarávanie, keď máme odborníkov 

nominovaných v predstavenstve VPS, ktorých úlohou je pripraviť takýto materiál. V 

rozprave nasleduje pán poslanec Vicáň. 

 

Michal Vicáň, poslanec: Pán starosta, ďakujem teda ešte raz za slovo. Ja by som rád poďakoval aj 

pani Markovej k príprave tohto materiálu, ktorý síce sme už štvrtý alebo piatykrát 

predkladali, ale radi budeme o týchto témach ďalej diskutovať. Čo by som ešte tak za 

predstavenstvo alebo za tie možno naše prvé dva mesiace, dva a pol rád do tejto správy 

doplnila lebo zhrnul je to, že nové predstavenstvo sa potrebovalo ozaj dôkladne zoznámiť s 

fungovaním, s aktivitami, s poskytovaním služieb a vôbec s nejakými internými 

materiálmi z Ružinovského podniku VPS. Preštudovali sme desiatky, možno stovky 

materiálov alebo strán materiálov rôznych auditov z rokov 2010, 2012, 2014, 2016 a tak 
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ďalej, kde vôbec sme potrebovali zistiť, kde vznikol problém v rámci VPS-ky, ako ten 

problém vznikol, akým spôsobom ho budeme riešiť a čo je nevyhnutné na to, aby sme tú 

spoločnosť dostali z toho stavu, kde sa momentálne nachádza. Lebo to nie je ani 

problémom VPS-ky, myslím si ako takej, lebo VPS-ka na to, čo robí, v akých 

podmienkach, s akou technikou, s akým vybavením, odvádza ozaj, by som povedal veľký 

kus práce v rámci Ružinova pre našich obyvateľov. Určite by mala byť vizitka alebo 

funkčnosť VPS-ky ako takej vizitkou nášho úradu, nášho zastupiteľstva, vizitkou taktiež 

nášho pána starostu. Takže chcem určite ešte raz povedať, že odvádza sa veľká práca na to, 

aké sú možnosti a predstavenstvo si myslím tak, že zase už sa vrátim k pani Šimončičovej, 

že síce my sme schválili uznesenie, ale nie v tomto znení a dohodli sme sa na tom, že 

materiál, ktorý bude predstavenstvo VPS-ka predkladať do Miestneho zastupiteľstva bude 

už na najbližšom zastupiteľstve v októbri, takže rád by som poopravil tú informáciu pani 

Šimončičovej, že to znenie, ktoré sme schválili, bolo trošku iné, ako je teraz v 

predloženom návrhu, ďakujem pekne. 

 

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

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Pán Vicáň, ja čítam zo zápisnice z deviateho deviaty. V 

tomto znení Vypracovanie strategického materiálu rozvoja spoločnosti vrátane 

strednodobých a dlhodobých plánov činnosti spoločnosti, vrátane finančných analýz a 

predložila ho na rokovanie komisiám Miestneho zastupiteľstva... komisiám a miestnemu v 

mesiaci december. A ja som, sme si povedali s pánom Hercegom, že to je krátka doba,tak 

sme to predložili teraz v tomto našom návrhu na február. Ale keď chcete, môžeme tam 

nechať ten december, ak si myslíte, že sa to urobí. Za toto ste hlasovali Šimončičová, 

Herceg, Ferák, Vicáň, Gábor, piati. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Myslím, že problém je skôr v tej otázke externej firmy, 

ktorá by mala kontrahovať. Pán poslanec Vicáň. 

 

Michal Vicáň, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Áno, pani Šimončičová, presne to je to, že my sa 

tam trápime fakt s problémami, ktoré si možno ani neviete predstaviť a pritom sedíte v 

dozornej rade, takže mohla by ste o nich aj bližšie vedieť. A určite predstavenstvo nebude 

súhlasiť s tým, aby sme mrhali finančnými prostriedkami zs súťažou externej spoločnosti, 

ktorá má vypracovať nejaký materiál, ktorý dneska je, nechcem povedať, že z veľkej časti 

hotový, je zanalyzovaný. My dneska vieme presne, kde sú problémy, aké problémy VPS-

ka má, vieme nástroj, ako ich odstrániť, je potrebné to len spracovať do nejakého 

uceleného dokumentu. Určite nebudeme súhlasiť s tým, aby sme vynakladali ďalšie 

finančné prostriedky na nezmyselné dokumenty taktiež ako boli vynakladané v minulosti, 

keď si každé jedno nové predstavenstvo alebo dozorná rada dalo vypracovať nejaký audit, 

ktorý stal rádovo pätnásť-sedemnásť-dvadsaťtisíc euro, ktorý dokopy nič nepriniesol. 

Takže takto by som nejakým spôsobom dal na pravú mieru to, že hlasovali sme o tom, ale 

nehlasovali sme v takomto znení, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani viceprimátorka, s faktickou sa dá hlásiť  

len počas vystúpenia rečníka, nie už takto v rozprave. Odporúčam prihlásiť sa s riadnym 

príspevkom. Nasleduje pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Chcem jednak vyjadriť prekvapenie nad tým, že pán 

riaditeľ tu medzi nami nie je a on neprednáša tú správu. To isté sa stalo aj na komisii 

územného plánovania, kde teda bola táto správa prednášaná a mesiac pred tým, keď sme 

tiež mali čisto tému zeleň a starostlivosť o ňu, tak po štyridsiatich minútach tiež pán 



18 

 

riaditeľ odišiel. Čiže ma to mrzí. Neviem teda, že či je za tým nejaký relevantný dôvod. Ak 

je, tak sa ospravedlňujem, ale príde mi to nepríhodné, lebo vieme, že asi jedným z 

najväčších problémov Ružinova dnes je starostlivosť o zeleň. Ja viem, že aj úrad, aj 

vedenie spoločnosti, predstavenstvo, všetci členovia aj všetci poslanci sa o to maximálne 

zaujímajú, snažia sa to riešiť a je to najhorúcejšia téma. Takže preto by som očakával, že 

to je možno najvážnejšie vystúpenie pána riaditeľa za tento polrok, tak by som ho tu 

očakával. Druhá vec je, že čo sa týka toho auditu. Áno, ako navrhovatelia sme tam doplnili 

externú firmu práve z dôvodu, lebo si myslíme, že napriek tomu, že máme v 

predstavenstve štyroch ľudí, časť z nich sú odborníci, nie sú to odborníci na to, aby 

komplet spravili nejaký finančný audit a aj scenáre a analýzy budúceho fungovania firmy. 

Veď my tu hovoríme o scenároch od zrušenia VPS-ky až po posilnenie VPS-ky. Od 

rozčlenenia VPS-ky napríklad trhovísk od starostlivosti o životné prostredie, lebo tieto dve 

činnosti v zásade nemajú spolu nič spoločné, len jedna krížovo dotuje druhú v rámci jednej 

spoločnosti. Tak sa na to pozrime, čo je výhodnejšie, či naďalej nalievať peniaze do tejto 

spoločnosti, či ju pričleniť pod úrad. A ja si nemyslím, že my všetci ako sme tu, sme tak 

odborne na tom, že budeme vedieť povedať, že čo je ten správny scenár. Áno, môžeme si 

povedať, že tým, že to nebude akciovka, prídeme o dvadsať percent DPH-čky, ale možno 

tam budú iné,ktorú teda budeme musieť platiť, ale možno tam budú iné benefity, ktoré 

budeme mať. To ja teraz neviem povedať, nechcem povedať, že tá firma už dnes funguje 

dobre, lebo vieme, že ešte dnes stále sa borí s veľkými problémami a členovia 

predstavenstva to vedia najlepšie a chcem povedať, že my sme tento návrh konzultovali s 

členmi predstavenstva, ktorých my sme navrhli. Čiže dvaja členovia predstavenstva sú za 

to, hej? Oni nie sú platení za to a predpokladám, že ani pán Vicáň nie a ani tuto pani 

predsedníčka predstavenstva, ktorá je zamestnankyňou úradu, aby dokázala robiť naozaj 

audit firmy, finančný audit firmy, dopady a tak ďalej. Čiže toto bol ústretový krok pre 

mestskú časť, aj pre vedenie mesta a pre akcionára a náš návrh znel, že to má vypracovať 

mestská časť, nemá to ísť na vrub nákladov VPS-ky práve, aby to bolo nezávislé, aby to 

bol audit akcionára. Ďakujem. 

 

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

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Áno, ďakujem pekne. Pán Vicáň, no neviem, čo sa toľko 

durdíte, keď naozaj si myslíme po skúsenostiach. Je pravda, že sme to predložili v komisii 

tak, že VPS-ka by mala vypracovať ten dlhodobý plán, lebo však to mala by ona vedieť, čo 

chce robiť do budúcna. Ale keď sme o to žiadali riaditeľa, tak mali sme v auguste teda 

komisiu venovanú životnému prostrediu a požiadali sme aj pána riaditeľa Orsovicsa, aby 

prišiel na komisiu a miesto toho, aby rozprával o tom, že aké problémy tam majú, tak 

rozprával o zhrdzavených pántoch na nejakých vrátach a neviem na čom. My sme sa 

nedozvedeli, vôbec sa nevieme dopracovať k tomu, že aký tam je akože, čo má v pláne 

celý ten podnik s týmto novým predstavenstvom a novou dozornou radou. Preto sme, aby 

sme odbremenili VPS-ku, tak sme tam dali, pán Vicáň, naozaj mestskú časť. Ale ak vám to 

tak strašne vadí, však mestská časť je štatutárom, teda je to náš podnik, prečo by to 

nemohla robiť mestská časť? Ale skúste, ak dáte nejaký iný návrh, že to má robiť VPS-ka, 

tak môžeme to nechať na VPS-ku, ak si myslí aj pán starosta, že to je dobrý nápad, 

ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou poznámkou pán magister Vicáň. 

 

Michal Vicáň, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Pani Katka, ja sa nedurdím, to určite by som takto 

nepovedal. Len zareagujem v rýchlosti na vás. Veľa z toho materiálu je dneska hotových. 

Veľa materiálu, ktorý sme nejakým spôsobom zanalyzovali, treba sa opýtať pána Egryho, 
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pána Sebíňa, o niektorých veciach sme diskutovali spoločne, o niektorých sme ho 

informovali. Strávili sme tam extrémne veľa času za tieto tri mesiace, kedy sme začali 

vôbec riešiť VPS-ku a dneska my vieme, kde je kameň úrazu. Áno, pripadá do úvahy aj 

iný scenár, to je reakcia na pána predsedu. Nemyslíme si, že ten scenár by fungoval s 

odčlenením, ale jednoznačne potrebujeme príjmy nejakým spôsobom dostať do stavu, inak 

musí fungovať VPS-ka ako údržba zelene a ostatné činnosti a inak musia fungovať príjmy 

z trhovísk, takže všetko toto vieme. Myslím, že treba nechať to predstavenstvo, nech si 

dorobí svoju prácu a nastaví tak stratégiu a víziu, ktorá bude funkčná dlhodobo v 

dlhodobom horizonte. Ďakujem. 

 

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

Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som len tak podotkol takú jednu vec k tomu, čo 

tu padlo, že VPS-ka by mala sama o sebe rozhodovať, že spraviť si ten audit. Nezdá sa to 

troška pritiahnuté za vlasy, aby VPS-ka rozhodovala sama o sebe? O tom, že či sa zruší 

alebo nie? Veď to je... kto by si podpílil pod sebou konár akože? To je také troška 

zvláštne, nie? Ako tak skúsme troška rozmýšľať inak, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. S riadnym príspevkom v diskusii pokračuje pán poslanec 

Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Bolo tu veľa negatívneho, tak rozmýšľal som, že 

začnem tiež negatívnym, ale ja začnem pozitívne. Totižto na VPS-ke sa v komunikácii s 

miestnym úradom pracuje na novom cenníku služieb, ktorý môže priniesť do VPS-ky 

odhadom dvesto až tristotisíc euro ročne, čo dostatočne pokryje aspoň doteraz nejaké 

financie pre VPS-ku. Takisto ďalší pozitívny príspevok je to, že VPS-ka funguje 

transparentnejšie, pretože zverejňujú sa zápisnice z predstavenstiev a dozorných rád. Čiže 

ktokoľvek si môže prečítať, čo tam práve riešime. A ešte jeden pozitívny. Na moje 

odporúčanie sa trošku zmenil štýl verejných obstarávaní, pretože som dosť kritizoval vo 

februári, že všetko sa robí prieskumom trhu, čo je najmenej transparentný spôsob. A teraz 

dám návod, ako kradnúť, to myslím ironicky. Keď chcete ukradnúť niečo prieskumom trhu 

v nejakej spoločnosti, oslovíte troch kamarátov s tromi firmami. Oni sa dohodnú na 

nejakej cene, samozrejme, vyhrá tá najnižšia, ale reálna cena je oveľa nižšia. Ale vy máte 

papierovo dokázané, že oslovili ste tri spoločnosti, bol to prieskum trhu na základe zákona, 

ale vyhrala predsa len tá firma vám spriaznená. Neviem, či sa to dialo aj v minulosti, ale 

tých prieskumov trhu tam bolo požehnane vo VPS-ke, čiže ja sa vôbec nečudujem, že 

VPS-ka je v takom stave, v akom je. No teraz trošku negatívneho. Vo VPS-ke boli 

porušené stanovy hneď dvakrát. Neviem, kde nastal problém, pretože ako sme schválili 

stanovy VPS-ky, kde sa určilo, že predstavenstvo a dozorná rada bude schvaľovať všetky 

verejné obstarávania nad päťdesiattisíc eur. Nastúpili sme ako nové predstavenstvo, nová 

dozorná rada a vo VPS-ke ani nevedeli o tom, že nám majú dávať takéto informácie a boli 

podpísané dve zmluvy nad päťdesiattisíc bez toho, aby sme to schválili a antidatovať to 

nesmieme, čiže je jediné možné skonštatovať, že boli porušené stanovy. Ďalšia vec. 

Komunikácia medzi úradom a predstavenstvom a v rámci členov predstavenstva 

vzájomne. Nie je možné, že iba dvaja členovia predstavenstva teda Mišo Vicáň a pani 

Pagáčová vedia o všetkom a ďalší dvaja vedia máločo. Keď vy niečo komunikujete, 

komunikujte s celým predstavenstvom, nie iba medzi sebou. To je apel na teba Mišo a pani 

Pagáčovú, lebo Mišo Sebíň a Tomáš Egry, ďalší dvaja členovia predstavenstva, o 

mnohých veciach ani netušia, že tam sa niečo deje. A to sa deje bežne v tejto komunikácii. 

Takisto predstavenstvo nedostalo všetky dokumenty, ktoré žiadalo. Veľakrát sme museli 

urgovať a dokonca audit, keď sme si vypýtali na základe až statusu na Facebooku sme ho 
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dostali, čo je už akože úplne celé zlé. Ani tie zápisy nepomohli na  to. Poprosím ešte 

predĺženie, keď sa dá. Ďakujem. Trošku taká ešte poviem menej pozitívna informácia. Je 

tam špičkový intranet vo VPS-ke. Dajú sa tam evidovať akékoľvek veci. Proste každá vec, 

čo úrad požiada VPS-ku, čo sa kde má spraviť, je tam evidované, pridelí sa, kto to má 

spraviť, dokedy a je tam krásny prehľad. Len škoda, že tam nie sú všetky tieto veci. 

Takisto tam je krásna evidencia miest na Miletičke. Proste ktokoľvek príde na Miletičku z 

predstavenstva, ťukne do mobilu a vidí. Tamto stánok má byť, tento platí toľko, tento platí 

toľko, tento to má. Proste úplne jednoducho si to skontroluje, aby nedochádzalo k 

podvodom na Miletičke, čo sa vraj v minulosti dialo. Takisto pani Marková mala pravdu, 

že vymenilo sa vedenie trikrát a nastal tam problém s kosačkami, čo sme riešili aj na 

predstavenstve. Totiž... my sme mali vrátiť kosačky ako VPS-ka, čo pričom my sme si 

uplatnili právo ich odkúpiť, ale nám proste nedodali papiere v rámci VPS-ky tieto veci. 

Čiže kosačky sú naše, upozorňujem dopredu, kosačky sú naše, len si treba tie kosačky 

vypýtať naspäť. Tí, čo sú vo VPS-ke vedia, o čom rozprávam. A preto to hovorím v tomto 

príspevku , lebo chýba tam komunikácia a je tam chaos v papieroch. A už iba dve veci. 

Poprosím všetkých poslancov, aby nezasahovali do práce VPS-ky. Pretože oni majú plán, 

kde a ako sa kosí. Ja viem, že každý chce pre ten svoj obvod čo najviac vybaviť, poriešiť. 

Vybaviť, to je také slovo ako keby ukradnúť, podľa mňa. Ale oni majú plán, kde sa kosí. 

Vy tam nechoďte s tým, že prídem do VPS-ky a poviem, že na Štrkovci nie je pokosené, 

poďte tam kosiť. Ale oni tam majú plán kosiť napríklad vo štvrtok. My ich nemôžeme 

urgovať, že tam majú ísť kosiť. My proste, vy proste vypýtajte si, aký je plán. Kedy sa na 

tom Štrkovci kosí, oni vám povedia. Kosí sa vo štvrtok. Samotní zamestnanci sa na to 

sťažujú, lebo som tam bol niekoľkokrát a to mi práve rozprávali, že chodí tu kdekto a 

proste rieši takéto veci. A posledná vec. Trošku ma zarazilo, akože vopred ďakujem, že 

nám došiel plán verejného obstarávania. Došiel tam nový obstarávač a vymyslel si takú 

vec, že nové nákupy dal pod sumu päťdesiattisíc, čo ma úplne, že nechcem, aby ste ma 

vypípali, pretože nad päťdesiattisíc by muselo predstavenstvo a dozorná rada schvaľovať 

každú súťaž a on to tam šupne pod päťdesiattisíc, aby to obišlo predstavenstvo a dozornú 

radu a toto budem riešiť na dozornej rade najbližšie. Čiže chcel som, aby to tu zaznelo, 

nech to neskúšajú, nech nesnažia sa obabrávať verejné obstarávanie takýmto spôsobom. 

Ďakujem. 

 

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

 

Michal Vicáň, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Ja by som, Kamil, rád ti poďakoval za to 

efektívne zhrnutie tých jednotlivých bodov, ktoré tam dneska máme. K tej práci, či pán 

Sebíň alebo pán Egry do akej miery sa angažujú-neangažujú, ja to študujem, tak ti poviem, 

v mojom voľnom čase po večeroch, vyžiadal som si ix tých dokumentov, ix materiálov. 

Myslím, že jednotlivé veci prejednávame aj na predstavenstvách. S pani Pagáčovou možno 

komunikujem viacej, lebo stretávame sa aj s inými aktivitami v rámci úradu. Ale dneska, 

respektíve v priebehu pár dní dokončí aj vôbec nejaké fungovanie nového predstavenstva, 

keďže predstavenstvo, áno, správne si povedal, nebola zavedená, nebola implementovaná 

smernica tých stanov, ktorá bola schválená, neexistuje číslovanie nejakých smerníc, ktoré 

sú z predstavenstva a tak ďalej, čiže tam predstavenstvo ako keby nemalo,by som povedal, 

svoj riadny výkon tej svojej právomoci alebo zodpovednosti. Takže aj to zmeníme a takým 

spôsobom to potom bude fungovať, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani Ďurajková, s faktickou sa dá hlásiť len 

počas riadneho príspevku, nie už potom nekonečné debaty s faktickou na faktickú. 

Odporúčam prihlásiť sa riadnym príspevkom. Nasleduje pán vicestarosta Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa 
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vyskúšam vrátiť k meritu veci, ktorým je návrh na zmenu doplnenie uznesenia k bodu, 

ktorý sa volá Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti, tu je dokonca preklep, je tu 

spolodnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2018. Dobre 

vieme, že ten marazmus, v ktorom sa tento podnik nachádza, bol spôsobený dvomi 

faktormi. Faktor číslo jedna je toľko pertraktované už asi ex-ex-ex-exvedenie, ktoré 

zapríčinilo to, že podnik padol do reštrukturalizácie, ktorá ešte stále prebieha a následne, 

keď sa podarilo ten podnik dostať opäť do zelených čísel, tak minulý rok prišla opäť už 

miliónkrát spomínaná kauza s nezaplatením kosenia, ktorý podnik opäť vohnal do 

červených čísel. Pokiaľ by to kosenie, ktoré minulý rok bolo riadne vykonané a 

vyfakturované, úrad neodmietol a zaplatil, dneska je podnik v zelených číslach a drží sa 

nad nulou. Žiaľbohu, tá strata sa prehlbuje. A na margo toho trošku nerozumiem tomu, že 

prečo tu tento materiál dneska máme na stole bez toho, aby bol dopredu odkonzultovaný, 

pretože má veľa ale. Prvým ale, ktorým by som začal, je rozpočet mestskej časti. Logicky 

ja, ak teda ten materiál má byť vôbec prijatý, tak logicky z finančných prostriedkov 

mestskej časti a nie VPS-ky, ktorá nemá momentálne cash-flow a nemôže si dovoliť robiť 

analýzu, ktorá bude stáť prinajlepšom niekoľko tisíc euro, prinajhoršom  niekoľko 

desaťtisíc euro. Čiže ak niekto, tak mestskí časť, ale mestská časť musí mať tieto finančné 

prostriedky takisto kryté v rozpočte. Pokiaľ viem, tak v rozpočte nič také nemáme. Čiže 

prijať dneska takéto uznesenie bez toho, aby bolo rozpočtovo kryté, je krajne 

nezodpovedné, až by som dokonca povedal, že hraničí s nehospodárnym nakladaním 

finančných prostriedkov, pretože schvaľujeme vlastne, aj keď to schvaľujeme sami úradu, 

schvaľujeme bianco zmenku na zákazku, ktorá nevieme, koľko bude stáť. Druhá vec k 

tomu je, že v spoločnosti je súdom určený reštrukturalizačný správca, ktorý schvaľuje 

všetky finančné analýzy a operácie, netreba na to zabúdať, pretože to je na margo toho, čo 

sa povedalo, že spoločnosť môže padnúť do konkurzu alebo spoločnosť, že logicky by si 

sama pod sebou nepodpílila konár. Ten konár práve môže podpíliť správca. Tým, že 

spoločnosť nebude mať cash-flow, že sa dostane do negatívneho vlastného imania, do 

takzvaného predĺženia, tak spoločnosť je automaticky určená na konkurz, ktorý správca 

bez mihnutia oka vyhlási, pretože on je určený súdom a je to jeho zákonná povinnosť. To, 

samozrejme, nikto z nás nechce. Ja kvitujem to, čo povedal Kamil Bodnár. Väčšina v jeho 

príspevku bola pozitívne ladená, aj tie negatíva sú také, ktoré sa dajú rôznymi spôsobmi 

odstrániť a pracujeme na tom spoločne. Ja myslím, že Kamil tiež uzná, že sa snažím 

kooperovať s ním a ide to dobrým smerom. Čo sa týka ešte tohto, nazvime to auditu alebo 

nejakej finančnej analýzy, vieme, že bývalé... poprosím ďalší príspevok. Ďakujem. Bývalé, 

bývalé vedenie, pretože tie vedenia sa tam striedajú ako ponožky dalo urobiť takúto 

finančnú analýzu alebo audit za cca pätnásťtisíc euro. To ej ten, ktorý aj Kamil spomínal, 

že dostali neskôr. Nerozumiem, prečo ho dostali neskôr, keď ho mali dostať načas a neni ta 

nič tajné. Ale je to audit, ktorý stál pätnásťtisíc eur a neukázal takmer nič. Ukázal to, že 

údajne nejaká pani na toaletách na Miletičke si brala peniaze bez bločkov, čo bolo 

najväčšie odhalenie z toho auditu a stálo nás to pätnásťtisíc euro. Čiže preto ja by som bol 

veľmi opatrný. Ako povedal pán Vicáň, spracováva sa cenník. Vie to aj Kamil, ktorý sa 

pravidelne zúčastňuje predstavenstiev a musím povedať, že naozaj konštruktívne. Možno 

Katka trošku, keby sa častejšie zúčastňovala, tak by tiež vedela. Pravidelne sa zúčastňujú 

aj dvaja členovia za Team Vallo neposlanci na týchto stretnutiach a presne bol 

prezentovaný tento cenník. Dokonca už aj poslanci boli informovaní o tom, že bude 

prerokovanie tohto cenníku. Čiže trošku to celý tento dnešný materiál je také vykopávanie 

otvorených dverí, pretože keby prišiel niekedy na začiatku roka, tak si poviem, že má to 

ratio a poďme do toho, ale dneska po trištvrte roku fungovania, keď cenník je takmer 

hotový, bol už prezentovaný, aj predseda dozornej rady ho videl, aj členovia 

predstavenstva ho videli fyzicky, mohli sa k nemu vyjadriť, budú sa vyjadrovať ďalej, tak 

nevidím v tomto momentálne žiadnu nejakú logickú nadväznosť krokov, ktoré doteraz boli 

vykonané či predstavenstvom, či úradom, či dozornou radou. Čiže počkajme si na to, ako 
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sa bude vyvíjať cenník, počkajme si na to, ako na konci roka bude VPS-ka vyzerať a 

potom na budúci rok môžeme urobiť zásadné opatrenia. My sa nebránime absolútne tomu, 

či má podnik ďalej fungovať ako akciová spoločnosť, či má byť príspevková organizácia. 

Možno sa dostaneme aj k tomu, že naozaj to, čo nebolo a to priznám otvorene posledné 

štyri roky tu ani na úrade ani v zastupiteľstve politická vôľa a odvaha možno ten podnik 

naozaj urobiť nanovo na zelenej lúke a spláchnuť tie dlhy, ktoré tam sú, pretože ešte stále 

v rámci reštrukturalizácie dlžíme na mikrofón to nazvem, že prinajmenšom trošku 

pochybným dodávateľom nemalé množstvo peňazí, ktoré im budeme musieť vyplatiť a 

najradšej by sme boli, keby sme im to vyplatiť nemuseli. Ale to všetko sú veci, ktoré 

momentálne týmto uznesením nemôžeme nijako vyriešiť a preto ja rozhodne nemôžem 

podporiť toto uznesenie v takejto forme, ďakujem. 

 

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

Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Padla tu taká veta, že nemáme v rozpočte nejaký 

budget alebo nejakú položku, z ktorej by sme to vedeli financovať. Ja si myslím, že máme 

tam takú položku, kde sú rôzne analýzy a na takéto rozpočtovanie práve by sa to pekne 

hodilo, tak ja by som do pléna skúsil. Ja som mal takú prioritu, čo sa nepodarilo, bohužiaľ, 

kompostovanie v Ružinove, tak som určite budem rád teda, keď sa minie teda na takúto 

vec, na takúto analýzu. Ďakujem. 

 

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

poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. No fakt sa nestačím čudovať, čo tu 

odznieva. Po prvé, tak ako povedal pán Strapák jednak, že máme v rozpočte 

nevyčerpaných z tých pôvodných dvestopäťdesiattisíc na výsadbu stromov, sa nám 

minimálne polovica ušetrí, čiže kľudne to na to môžeme dať, plus rozpočet na budúci rok 

tvoríme a mal by sa tvoriť ako priorít komisií dopredu, aby pani Lehotayová potom vedela 

to dať dohromady a zistiť, že aké sú priority komisií jednotlivých. Toto je jedna z našich 

priorít našej komisie, čo dopredu hovoríme, že toto by bolo treba na budúci rok. Môžeme 

ten termín posunúť ďalej. Ale ja chcem povedať. Ja nerozumiem, čo sa tak bránite tomu. 

Čo sme mali doteraz audity, bolo o tom, ako sa kde čo ktosi predstavenstvo pobrali 

telefóny, počítače a neviem čo a plus nejaké financie ešte, kde sa čo šmyklo. Ale o tom, čo 

s tým podnikom budeme robiť akože dlhodobý plán, o tom je to uznesenie. Môžeme tam 

predĺžiť ten termín... Dobre. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Minúta uplynula, nasleduje 

pán poslanec Vicáň. 

 

Michal Vicáň, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Ja by som možno aj touto cestou rád pozval 

všetkých poslancov. Hovoril som to, respektíve pozvanie sme už poskytli aj na komisii 

územného plánovania a životného prostredia, aby sme si našli jeden spoločný termín a 

reálne sa všetci, ktorí tu v tejto sále sedíme, išli pozrieť do priestorov VPS-ky na Mlynské 

Luhy. Myslím, že by to bolo pre nich príznačné. To by bolo asi také úplne najzákladnejšie.  

A čo sa týka tých takých jednoduchých problémov, taká rýchla reakcia. Ozaj, tam sa riešia 

dennodenne vôbec, by som povedal, také životné problémy, aby vôbec ten deň nejakým 

spôsobom začal a skončil, ale taktiež sa bavíme aj o tom, že akým spôsobom budú 

dlhodobé plány už.  A tie plány dneska už reálne sú. Bavíme sa o štúdiách, o spolupráci s 

fakultou architektúry STU, pripravujeme psychologicko-sociálny výskum na Miletičke, 

pripravujeme veľa vecí, ktoré budú predmetom toho materiálu. Takže my tam máme 
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problémy, že potrebujeme okamžite dvadsaťpäťtisíc euro sanovať elektroinštaláciu na 

Miletičovej a nie teraz zase vyhadzovať prostriedky na nejaký externý audit materiálu. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec, nasleduje pani poslankyňa 

Ďurajková s faktickou poznámkou. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. No ja sa tiež nestačím diviť, lebo Kamil 

Bodnár tu prezentoval asi päť porušení stanov a možno aj zákona a nikto sa k tomu  

nevyjadril. Ok. Kamilovi ďakujem za jeho prácu vo voľnom čase. No a teda k Mišovi 

Sebíňovi a Tomášovi Egrymu môžem povedať to, že nemajú informácie, nikto s nimi 

nekomunikuje a veľmi sú obchádzaní. Ďakujem pekne za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja by som zareagoval jednak tým, že ak hovoríme a my to 

vítame, že sa robí nový cenník a sa to robí relevantne, ale o čom hovorí tento materiál nie, 

že upravíme tento cenník a tuto to o desať centov posunieme, tu o euro dvadsať za 

jednotkovú cenu a o pol roka zasa to upravíme, lebo sa zmenia náklady alebo Zákonník 

práce alebo niečo podobné. Tuto ide naozaj o stratégiu. Stratégiu rozvoja spoločnosti som 

nevidel už pekných pár rokov, čo sa týka tej VPS-ky. My sme ju žiadali od pána Orsovicsa 

na prvej komisii, kde sa predstavil v máji, kde k stratégii nepovedal nič, preto sme si 

povedali, že ju predstaví v auguste. V auguste po tridsiatich či štyridsiatich minútach z 

komisie odišiel, kde nám stihol povedať naozaj o problematických bránach na VPS-ke. 

Pred týždňom na komisiu územného plánu a životného prostredia neprišiel, teraz tu zase 

nie je a my potrebujeme vedieť, čo s tou firmou ďalej, ale chceme naozaj tie rôzne scenáre. 

Preto hovoríme o audite a o rozvoji spoločnosti alebo ako v Ružinove to bude fungovať 

ďalej. Rozpočet problém určite nemôže byť, lebo sa to bude platiť až budúci rok, čiže to je 

budúcoročný rozpočet. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. S reakciou na faktické poznámky ku svojmu 

príspevku pán vicestarosta Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne. Ja iba jednou 

reakciou na pani poslankyňu Ďurajkovú, pretože to je veľmi závažné, čo ona predniesla na 

tomto verejnom fóre. Čiže ja by som poprosil teda verejne pánov členov predstavenstva 

Sebíňa a Egryho, keďže ja mám za mestskú časť v portfóliu mojej činnosti Ružinovský 

podnik, aby mi napísali ako vicestarostovi oni osobne písomne do mailu, že v čom 

konkrétne boli obchádzaní a ako sú obchádzaní a budeme to určite riešiť, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. S riadnym príspevkom pán poslanec Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Super, že sme si vypočuli perfektnú diskusiu, ale 

stále sa uberáme od tej podstaty. Stále sú tu spomínané rôzne audity a rôzne materiály, 

ktoré sú dnes k dispozícii, ale nikto si nepoložil úplne fundamentálnu základnú otázku pri 

fungovaní tejto spoločnosti, že a presne o tom je to uznesenie, je to super Katka, že si to 

povedala. Že či táto spoločnosť môže fungovať a v akom režime má fungovať, pretože 

bolo tu spomenuté, ďakujem, že ste to spomenuli, že nový cenník má byť riešenie. To je 

super, super. Dokedy má byť ten nový cenník riešenie, Polroka sa tu niekto nejakému 

cenníku venuje, nemusíte kývať hlavou, naozaj sa tu pol roka, teraz sa zamyslime. Dajme 

si to tak do váh. Pol roka tu niekto zabíja čas, ktorý niekto platí, niekto ho platí, zabíja čas 

nejakým cenníkom. Na druhú stranu máme podnik v reštrukturalizácii, ktorý platíme za tú 
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reštrukturalizáciu. A teraz my si myslíme, že čo? Že túto nádobu vypustíme a túto 

naplníme a že nejaké peniaze nám to prinesie? To sú stále tie isté peniaze, o tých istých 

peniazoch sa bavíme. Keď nám rastú mzdy, budú nám rásť aj o pol roka. Čo za pol roka 

zase otvoríme cenník a zase budeme ho pol roka updateovať? Ja neviem ako, o čom sa tu 

bavíme, naozaj? Ako tu treba naozaj strategický materiál, strategický materiál, čo s tou 

spoločnosťou, lebo ja si osobne myslím, že úplne najjednoduchšie je, že však tá VPS-ka 

má nejaké náklady, má mzdové náklady, má náklady, ktoré súvisia s tým, že nakúpi 

techniku, že ju nejako servisuje. Prečo nemôžeme platiť ako mestská časť len tieto 

náklady? Prečo nejaký cenník vymýšľame? Veď to je proste, takto sa škriabeme, naozaj. 

Veď to je strašne zložité. Úplne, ja tomu nechápem proste. Nemám na to slov. Normálne 

mi to vysvetlite, prečo to musí byť takto. Že cenník a nemôžeme platiť len náklady tejto 

spoločnosti, lebo ona naozaj robí pre nás tú robotu a nemá odkiaľ aké iné náklady 

vyťahovať proste z rukáva. Čiže toto mi vysvetlite. Ďakujem. 

 

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

 

Michal Vicáň, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán poslanec Strapák, ja vám rád možno odpoviem na 

túto otázku aj možno za vašich nominantov, ktorí sú v predstavenstve za pána Sebíňa, pána 

Egryho. Fakt neviem tomu, že aké informácie nemajú, lebo boli so mnou na viacerých 

rokovaniach aj mimo VPS, aj v spoločnosti Accept Audit, kde sme vykonávali hĺbkové 

pohľady. Ale v zásade možno to nemusíme volať ani cenník, ale nazvime to možno ako 

nejaké nákladové vzorce, alebo nákladový súbor alebo čokoľvek to môžeme nazvať. Ale 

jednoducho nemôžeme pracovať s cenami v roku 2013, keď len inflácia od roku 2013 išla 

cez sedem percent a rast nominálnych miezd bol niekde na úrovni okolo dvadsaťpäť 

percent od roku 2013 a my pracujeme dneska absolútne s poddimenzovanými položkami. 

Takže volajme to ako chceme, či cenník, či nákladové položky, či nákladové vzorce, 

čokoľvek, ale musíme dneska v prvom rade. Ako toto je ako úplne prvá vec, ktorú treba 

upratať a s tým sú potom spojené ix ďalších vecí ako je investičný dlh a tak ďalej a tak 

ďalej a tak ďalej. 

 

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

Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Vlastne Mišo Vicáň povedal všetko, čo som chcel 

povedať ja. Lebo cenník teraz je potrebné, Peťo, cenník je potrebné spraviť, pretože VPS-

ka dostáva menej peňazí ako vôbec sú jej náklady za to, čo spraví. Čiže my ten cenník sme 

museli upraviť a chvalabohu už v októbri pravdepodobne zastupiteľstvo ho schváli, aby 

VPS-ka mala aspoň tú cash-flow teraz, lebo proste VPS-ka nemá peniaze. To musíme 

spraviť ten cenník. Len toľko som chcel povedať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. S reakciou na faktické 

poznámky pán poslanec Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem, super. Možno ste ma nepochopili. Ja nehovorím, že čo 

riešime, že ja nechcem riešiť situáciu teraz, že ja nehovorím o tej situácii, čo je teraz, ale ja 

sa zamýšľam nad tým, že prečo vôbec k tejto situácii došlo. Lebo máme nejaký cenník, 

ktorý je neaktuálny. A prečo riešime vôbec cenník? Na toto mi odpovedzte. Prosím vás, 

prečo nemôžeme platiť náklady VPS-ke také, aké má ona náklady? Veď to je naša 

rozpočtová... pardon, nie je to naša rozpočtová organizácia, ale je to naša organizácia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Už sa nedá s faktickou, keďže to bola reakcia 

na faktické. Ďalej v rozprave pani viceprimátorka Štasselová. 
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Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja vám chcem pripomenúť všetkým. Akože je to 

fajn, že vôbec takto otvorene môžeme diskutovať, ako prebiehal výber tohto riaditeľa. 

Mali sme tých nominantov tu alebo záujemcov tu a nakoniec sme sa aj tohto riaditeľa, 

ktorý teraz vedie VPS-ku, ja osobne som sa ho pýtala na jeho víziu, na jeho stratégiu, ako 

chce viesť podnik, ako by ten podnik mal do budúcna fungovať. Jeho odpoveď bola 

približne taká istá, ako dal členom územno-plánovacej komisie o nejakých plotoch a o 

neviem čo. Ani slovo o tom, že čo by ten podnik, ako by mal vyzerať a ako by mal 

fungovať, aké sú jeho riziká, slabé stránky a tak ďalej. Ja predkladám teraz. A ešte jednu 

poznámku pred tým, ako predložím doplňujúci návrh k tomu návrhu, ktorý predložila pani 

Šimončičová. A technické, keď budem mať málo času, prosím o predĺženie. Predkladám, 

pán Vicáň, návrh taký, aby pán riaditeľ prišiel na komisiu, nie že odtiaľ uteká a prišiel na 

komisiu územno-plánovaciu, kde sa zodpovedá poslancom a tí naši poslanci potom nás o 

tom informujú. Takisto, aby pán riaditeľ prišiel sem, keď sa prerokováva bod v 

spoločnosti, ktorú on vedie. Vy nás pozývate do tej spoločnosti a on sem nepríde? Ja som 

bola v predchádzajúcom volebnom období. Tam sa na vás veľmi dobre pripravia, ale 

nezistíte naozaj nič. Ako ja sa tam môžem ísť hocikedy ísť sama poprechádzať a pozrieť sa 

a porozprávať sa s nimi. Čiže ja trvám na tom a toto uznesenie ja vám ho na konci 

prečítam, je o tom, aby ten pán riaditeľ sa sem dostavil a za druhé, aby ten pán riaditeľ 

vypracoval ten strategický materiál. Veď on je zodpovedný za to, keď riadi tú spoločnosť, 

kam tá spoločnosť má smerovať. A ak potrebuje pomoc, ak potrebuje financie, ak 

potrebuje analýzy, tak tá mestská časť mu to poskytne. Tak ako vy ste pracovali veľmi 

poctivo na novom cenníku, čo ste sa všetci zhodli, že to je potrebné, ale nový cenník to je 

len jeden zlomok z toho... z tej stratégie a z  toho a z nejakých možno modelových situácií, 

čo s tou firmou máme robiť. Takže naozaj, pán riaditeľ je povinný sem prísť, je povinný 

prísť na komisiu a je povinný vypracovať ten materiál, ktorý dodnes nemáme od jeho 

ustanovenia vedením tej spoločnosti dodnes ho nemáme. A preto navrhujem vlastne 

doplniť toto uznesenie, ktoré podala pani Šimončičová o bod C – Miestne zastupiteľstvo 

Mestskej časti Ružinov žiada vedenie mestskej časti, aby zabezpečilo prítomnosť riaditeľa 

na rokovaniach komisie územného plánovania a životného prostredia, prítomnosť riaditeľa 

VPS na zasadnutí najbližšieho zastupiteľstva pätnásteho desiaty a aby pripravilo ako bod 

programu opäť Správu o výsledkoch hospodárenia vrátane novej stratégie a vízie pre tento 

spoločnosť. A druhý technický návrh, pán starosta, dajte o tom hlasovať, ja by som chcela, 

aby sme o každom hlasovali zvlášť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. O každom bode, myslím, môžeme hlasovať zvlášť. Ale 

návrhy doplňujúce musíte odovzdať písomne návrhovej komisii. A ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. No teraz na tej ostatnej komisii, ktorú sme 

mali v septembri, preto sme tam dali pôvodne, že žiadame teda VPS-ku , aby vypracovala 

ten dlhodobý plán rozvoja, lebo nebol tam riaditeľ a správu o hospodárení nám predniesla 

veľmi milá pani Marková. Bolo nám tam výborne. Dohodli sme sa, že toto nám aj 

predložili. Ale potom sme si uvedomili, že to darmo poviem ako poveríme VPS-ku, ani 

neviem čím ju môžeme poverovať VPSku, aby vypracovala ten dlhodobý plán strategický, 

strednodobý a dlhodobý, keď ten riaditeľ na nás úplne kašle. A keď on už mal, dvakrát mal 

v programe rozvojový plán Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb. Dvakrát. 

Raz nebol, druhýkrát rozprával o zhrdzavených pántoch a o somarinách. Ale nie o tom, že 

čo má on v pláne, on osobne ako riaditeľ nový. A to, že čo má mestská časť Ružinov, toto 

potrebujeme, aby to mestská časť vypracovala. 

 

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

pán poslanec Vicáň. 
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Michal Vicáň, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som, pán Strapák, len tak v rýchlosti ešte tak 

zareagoval ozaj možno k tomuto, to slovo cenník tuná zbytočne veľakrát sa opakuje. Je to 

len jedno zo súboru opatrení. Tých opatrení tam bude navrhnutých ďaleko viac, ako sa 

vysporiadať s personalistikou, ako sa vysporiadať s nejakým investičným dlhom, aké ciele 

bude mať spoločnosť do budúcnosti. To by som k tomu povedal, len to sa nedá urobiť ani 

za dva týždne ani za mesiac, keď vy vôbec dva mesiace sa chytáte za hlavu každý 

jedenkrát, keď sa k nejakému materiálu dostanete, že ako je možné vôbec, že predošlé 

vedenie a to je teraz už jedno, či to bolo vedenie z predstavenstva, z dozornej rady a tak 

ďalej, ktoré tam bolo osem... dvanásť rokov, ja si neviem predstaviť, že kto mohol tie 

rozhodnutia alebo tie opatrenia prijímať a aby sa dostali do takéhoto stavu. Takže túto 

otázku by som položil asi skôr im, lebo dneska my na toto odpovedať nevieme. A ja sa 

čudujem sám sebe vôbec, že ako vôbec také niečo možné bolo. A ten cenník hovorím, je 

len zo súborov opatrení, takže ten ucelený materiál nejaký strategický je nevyhnutné 

dokončiť a vypracovať. 

 

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

Patoprstý. 

 

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

Zareagujem poslednýkrát v tejto diskusii. Na margo toho, čo povedala pani viceprimátorka 

Štasselová a pani členka dozornej rady Katarína Šimončičová. To, čo vy požadujete, to je 

presne odpoveď na to, čo povedal aj pán poslanec Bodnár, pán poslanec Vicáň, čo som 

povedal ja. To je presne momentálne ten cenník, úprava a od toho sa bude odvíjať celý ten 

plán. Momentálne, keď VPS-ka s každým svojím úkonom de facto prerába a prehlbuje 

svoju stratu, tak v prvom rade je treba to sanovať. Vy si uvedomte, že my sme v procese 

reštrukturalizácie, kedy takto nás správca môže poslať do konkurzu, keď nebudeme na 

konci roka ziskoví. VPS-ka musí zaplatiť stopäťdesiattisíc eur ročne nájomné mestskej 

časti a stodvadsaťtisíc euro veriteľom splatiť. Pokiaľ týchto dvestosedemdesiattisíc euro do 

tridsiateho prvého dvanásty VPS-ka nezaplatí, ide do konkurzu a nepotrebujeme už žiadny 

ani krátkodobý ani strednodobý ani dlhodobý plán. Čiže keď toto si vyrovnáme a bude 

nový cenník, na ktorom VPS-ka bude reálne zarábať, tak potom sa môžeme venovať ďalej 

dlhodobým plánom. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani viceprimátorka Štasselová, síce neskôr 

prihlásená, prižmúrime oko. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Cenník je len jedna časť. Akože pred chvíľou to povedal pán 

Vicáň. Personalistika, kontroling, plánovanie, forma spoločnosti. Či sa zruší-nezruší, 

modely. Akože toto je naozaj komplexný materiál, na ktorý čakáme pomaly, v októbri to 

bude pol roka. Ten riaditeľ do toho išiel nie, že poškriabem sa za uchom, pol roka budem 

čakať a potom nad tým začnem rozmýšľať. Musel nad tým začať rozmýšľať pred tým, než 

sa prihlásil do konkurzu. Veď my sme to tu nedostali. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave so svojím druhým príspevkom 

pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Bude to len krátka poznámka, ale už ma 

predbehla pani Štasselová. Že bavíme sa tuto o cenníkoch. Ale to je vec taká, že dobre, 

zajtra dostanú viacej zaplatené. Tie cenníky, to je vec, to nie je ako plánovacia vec. To je 

normálne vec faktická, urobíte-dostanete. Vyfakturujete viacej, lebo si svoju prácu ceníte 

na viac, my to schválime, dostanete. Ale to nie je plánovanie. To nie je stratégia, to nie je 

žiaden strategický materiál a dlhodobá vízia. O tomto tu už hovoríme fakt dlho, čo s tým 
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podnikom budeme robiť. Čo sa tomu takto bránite? Je úplne super, cenník nechajte 

cenníkom. Ten sa urobí, zaplatí sa. Tieto dennodenné problémy, to sa bude riešiť, 

samozrejme, každý mesiac to môžeme riešiť v dozornej rade, v predstavenstve a keď 

chcete na zastupiteľstve.  Keď príde riaditeľ, nech sa ho môžeme vypytovať. Ale to, čo s 

tým budeme robiť s týmto podnikom, či fakt odčleníme Miletičku od nich, či 

/nezrozumiteľné/ zrušíme alebo čo s tým urobíme? Na to potrebujeme nie zvýšenie cien 

práce za kosenie a ošetrenie stromov. Ale potrebujeme o tom, že čo s tým budeme s tým 

podnikom robiť. Aby sa nám to tu nevracalo. To sme stále a roky nepočuli. Tu zaznievali 

aj v minulom volebnom období reči, že zrušme. Už sme to tuším možno aj mali v 

zastupiteľstve, že pani Lehotayová mi to pripomenie, možno to tu aj bolo, že zrušíme 

alebo nezrušíme. Ale neprešlo to, alebo Martinko Patoprstý si bude pamätať, milý pán 

vicestarosta, počúvaj ma, prosím ťa, dobre? Ďakujem ti pekne. Tak len to chcem povedať, 

že nemiešajte jablká s hruškami a ja neviem ešte s ananásom alebo s čím, s avokádom, to 

je také moderné teraz pre mladých. Že riešme, čo s tým podnikom chceme robiť a 

nespierajte sa tomu. Môžeme tam dať nejaký neskorší termín, ak ten február 2020 je dosť 

blízky, že to sa nestihne. Len ja by som to veľmi neodkladala, pretože ak sa máme 

rozhodnúť, čo s tým podnikom budeme robiť, tak čím skôr vedzme, čo s tým podnikom 

budeme robiť. Možno ho necháme tak ako je a budeme stále sa baviť o cenníku a to nám 

bude stačiť a všetci budeme spokojní, lebo sa... a bude sa kosiť načas a vo štvrtok a nie v 

pondelok alebo ja neviem čo, aké máte iné problémy. Fakt nám tuto chýba tá dlhodobá 

vízia, čo s tým podnikom. O tom je to naše uznesenie a prosím vás podporte ho. Pán 

starosta, prosím vás, podpíšte ho, keď bude schválené. Dobre. 

 

Martin Chren, starosta MČ: S faktickou poznámkou, pán poslanec Vicáň. Ak môžem ešte, pani 

Marková chcela jednou vetou pred tým zareagovať. Nech sa páči, pani Marková. 

 

Zuzana Marková, Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.: Ja by som len chcela k 

tomu povedať, že pri tom cenníku, tam nie je alebo podstatou toho nie je zaplatenie viacej 

za našu prácu, ale zaplatenie za skutočne vynaložené náklady, ktoré vynakladáme na to, 

aby sme očistili Ružinov a aby sme zabezpečili starostlivosť o zeleň. Proste my 

vynakladáme neustále vyššie náklady na to, aby sme splnili požiadavky občanov 

Ružinova, čo je našou prvoradou úlohou. Čiže nastavením správneho cenníka, to znamená, 

že keď ja na to, aby som očistila ulicu vynaložím príkladne sto euro, dostanem za to podľa 

starého cenníka osemdesiat, tak som už dvadsať euro v strate. A na to, aby som ja ďalej 

mohla pokračovať a rozvíjať tú firmu, zabezpečiť si novšiu techniku, musím mať 

minimálne tento základ očistený a to je tým cenníkom. Potom môžeme postupovať ďalej. 

Samozrejme, uznávam aj, že tá dlhodobejšia stratégia spoločnosti a vytýčenie tohto cieľa 

je nevyhnutné. K tomu sa prikláňam i ja. Ďakujem. 

 

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

 

Michal Vicáň, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som ešte pani viceprimátorke zareagoval. Ako 

určite súhlasím s tým, aby sa pán riaditeľ zapájal možno aj do týchto záležitostí okolo 

zastupiteľstva. Budem s ním o tom rozprávať. Budeme o tom diskutovať a nastavíme to 

tak, aby ste mali aj túto požiadavku splnenú. Čo sa týka tej zodpovednosti. No trošku 

poopravím jednu vec. Odznelo tu, že je zodpovedný riaditeľ za vedenie a za výkon. Podľa 

mňa zodpovedná v prvom rade je... sú štatutári spoločnosti a to je predstavenstvo, kde sa 

momentálne nachádza určite moje meno. To znamená, nedovolím, aby sa nejakým 

spôsobom tie veci opäť tak riešili šlendriánsky ako v minulosti. To znamená, že preto ten 

postup nejaký smer teraz má a verím tomu, že ten postup je dobrý, treba počkať ešte a 

dostanete komplexné informácie, ktoré dneska sa spracúvajú a už by som dal, už by som to 

ukončil tým, že nevolajme tu o nejakom cenníku. Tu sa kreuje stratégia, ale cenník je 
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jedna z predpokladov toho, aby sa vôbec dala nejaká navrhnúť. Ďakujem. 

 

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

 

Vladimír Sirotka, poslanec: Dobrý deň, ja by som teda nadviazal na jednu tému, ktorú vlastne tu 

budeme mať za chvíľočku a jedná sa o to, že sme sa tu všetci zhodli, že vlastne veci 

chceme robiť transparentnejšie a v podstate poviem oveľa viac transparentnejšie, než 

vedenie doteraz. Povedzme si otvorene. Keď mestská časť si od niekoho niečo objednáva, 

tak asi to najtransparentnejšie a čo aj ľudí zaujíma je to presne vedieť za koľko a proste čo 

nás tie veci budú stáť. Čiže jednoducho povedané. Nastavenie cenníka ako v tom  zmysle, 

aby boli férovo nastavené ceny, ktoré zohľadňujú aj momentálne aktuálne všetky poviem 

vlastnosti trhu, je podľa mňa základ, ktorý musíme nastaviť. Jednoducho povedané, my 

musíme presne vedieť, čo nás čo bude stáť a pokiaľ tá firma, ktorá nám to dodáva tie veci 

nebude vedieť dodržať alebo sa dostane do nejakého konkurzu potom alebo problémov, 

tak poviem, naozaj je to už problém tej firmy. Ale my ako mestská časť musíme mať 

presne stanovené, čo všetko nás bude stáť, aby aj občania, aj teda voliči vedeli presne, čo 

nás stojí kosenie a všetky veci. 

 

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

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja by som to rád možno uzavrel aj takou prosbou na všetkých 

kolegov poslancov, aj na pána starostu, pána vicestarostu. Tento návrh naozaj nejde proti 

niekomu, nie je to žiaden politický návrh ani nič podobné. My sme na stretnutí predsedov 

klubov hovorili o tom, že len čo sa nastaví cenník, ďalší krok je naozaj nastaviť tú 

stratégiu a tak ďalej. Ale po diskusii s našimi nominantmi v predstavenstve, oni sami 

povedali, že to je taká práca, ktorá je nad rámec schopností a časových schopností štyroch 

členov predstavenstva. Oni to už vidia za ten čas fungovania a preto vás chceme poprosiť, 

dajme to spraviť v spolupráci samozrejme s predstavenstvom a s vedením mestskej časti, 

profesionálom a bude to nestranný pohľad a samozrejme obstarávanie tej firmy a tak ďalej 

bude transparentné. Ale ja radšej dám desaťtisíc za poriadnu analýzu, kde budem vedieť, 

že takto, takto, takto a bude to asi finančne a strategicky znamenať toto, ako sa takto 

naozaj si len pohadzovať loptičku. Čiže je to v záujme nás všetkých. Tento návrh nie je len 

naša deklarácia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší s faktickou pán poslanec Bodnár a pán 

poslanec Vicáň už nebude môcť, lebo s faktickou sa hlási len počas príspevku. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som vás pozorne počúval a medzitým som napísal 

stratégiu rozvoja spoločnosti, od ktorej sa môže pán riaditeľ odraziť, pretože veľakrát bol 

žiadaný, aby napísal on tú stratégiu a podľa mňa mu dám rovno oporné body. Prvý. 

Zmeniť tri cenníky, na jednom sa pracuje. Zeleň, doprava a trhoviská. Nastaviť procesy 

obstarávaní na ošetrenie financií, preveriť technický stav vozového parku a navrhnúť 

ďalšie nákupy. Zvýšiť mzdy a tak prilákať ďalších produktívnejších pracovníkov, aby sa 

stíhali všetky požiadavky mestskej časti a následne, keď to bude všetko zrealizované, 

ponúkať služby aj pre firmy. Keby sa toto rozpísalo dopodrobna do stratégie, dá sa to. A 

dajte tomu aspoň rok, maximálne dva, prosím. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. A posledný s faktickou poznámkou pán vicestarosta 

Gašaj. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Ja by som možno len 

maličkú pripomienku k tomu materiálu, aby sme si teda naozaj ozrejmili, že ako sa to 
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myslí a dovolím si teda poslednú vetu teda z toho doplnenia uznesenia prečítať a to je, že 

ktorá znie asi tak, že predložil obstaraný materiál na rokovanie komisiám a Miestnemu 

zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v mesiaci december 2020, Toto 

neviem, či toto náhodou nie je nejaká chyba, alebo či to naozaj chcete, že december 2020. 

Lebo december 2020 je už dosť možné, že tá VPS-ka ani nebude existovať, ak sa teda ro 

zhodneme nejakým spôsobom konať, hej? Tak to je len také malé upozornenie 

predkladateľov a takisto sme počuli, že vlastne by sme chceli vyčleniť nejaké prostriedky 

finančné z rozpočtu tohto alebo minuloročného, ak by sme sa bavili o decembri 2020, tak 

to môžeme realizovať z finančných prostriedkov až v roku 2021. Čiže nie som si úplne 

istý, že či to mám takto nejak znieť. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. S príspevkom v diskusii svojím druhým ešte pán predseda 

Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, len dovysvetlenie. Predkladateľka nakoniec navrhla termín 

február, čiže návrhová komisia má termín február. Ak je problém s februárom 2020 vieme 

sa dohodnúť a samozrejme posunúť to. Ale čerpanie by bolo z budúcoročného rozpočtu, 

lebo samotná fakturácia vykonaných analytických prác a tak ďalej určite by bola teda až 

po odovzdaní toho materiálu, čiže to už je budúcoročný rozpočet a teda predstava, že 

budúci rok by teda tá analýza bola podkladom. 

 

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

Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. No pán Gašaj, vy máte asi nejaký ten 

pôvodný materiál, ktorý sme tuto opravili a ja som prečítala február. Ale ak dáte návrh, že 

dať tam nejaký máj 2020, ja si to môžem osvojiť a môžem zmeniť, hoci som čítala február 

2020. Musíte dať nejaký iný návrh. Alebo mám to rovno zmeniť teraz, pán Gašaj? 

Navrhujete niečo? Necháme február a môžeme to posúvať potom, keď to nestihneme, 

dobre? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, len pripomeniem. S faktickou poznámkou sa treba 

prihlásiť počas riadneho príspevku, na ktorý chcete reagovať, nie neskôr. Ďakujem veľmi 

pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, s pani Markovou sme sa dohodli, že môžem 

predniesť záverečné slovo a v mene predkladateľa. Dovoľte mi zareagovať v prvom rade 

teda k samotnému materiálu. Materiál hovorí o hospodárení VPS Ružinovského podniku 

verejno-prospešných služieb za rok 2018. Tá súčasná finančná kondícia, v ktorej sa tento 

podnik nachádza, je ako keby ovplyvnená hlavne dvoma zásadnými faktormi. Prvým je to, 

čo sa nebojím nazvať vytunelovaním tohto podniku v minulosti, kvôli ktorému tento 

podnik padol do reštrukturalizácie a niekoľko posledných rokov sa nachádza v 

reštrukturalizácii. A druhým je práve udalosť, ktorá nastala v roku 2018, keď sa úrad ešte 

pod bývalým vedením rozhodol nepreplatiť ústne objednané kosenie, následkom čoho 

VPS-ke chýba vyše stotisíc eur, ktoré tlačí pred sebou ako zásadný nedostatok cash-flow. 

Ak by tento problém nemusela doháňať, tak ani dnes nemá také zásadné finančné 

problémy a to je problém, ktorý vznikol práve v roku 2018. Veľká časť debaty prebiehala 

k tomu pozmeňujúcemu návrhu. Ja mám k nemu naozaj svoje výhrady, pretože takáto vec 

sa podľa môjho názoru, ale to je môj osobný názor, nepredkladá bez predbežného 

rokovania a bez toho, aby sme sa neporadili. Ale to, čo si odnášam z tejto diskusie je, že 

my v zásade hovoríme všetci o tom istom. Len to sa nedá takto šiť horúcou ihlou. 

Predsedovia poslaneckých klubov vedia a pán predseda Herceg to aj potvrdil, že na úrade 

máme jasný plán, ako postupovať a presne takúto stratégiu chceme spracovať. Problém je, 

že dnes vo VPS-ke hasíme problémy, ktoré tam akútne aktuálne sú. A z tých problémov 
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všetkých okrem toho, že tam sú hrdzavé stroje, že je to absolútne nevhodné pracovné 

prostredie, že sme museli dovybaviť vôbec zariadenia, aby sme zvládali odhŕňať sneh a 

kosiť, tak tým najväčším problémom naozaj je aktuálny cenník služieb, ako správne 

povedal aj pán poslanec Bodnár. Prečo? Lebo dnes VPS robí na základe cenníka, ktorý je 

sedem rokov starý a čím viac robí, tým je vo väčšej strate. My môžeme debatovať a 

budeme budúci rok naozaj intenzívne diskutovať o tom, či má byť VPS-ka akciovou 

spoločnosťou, príspevkovou organizáciou alebo oddelením na tomto úrade. Ale ako prvé 

musíme vyriešiť ten cenník. Pretože ak niekto robí činnosť, ktorá ho stojí desať eur a úrad 

mu za to platí osem, tak je úplne jedno, akú má právnu firmu, proste pôjde do krachu a 

padne. Čiže najprv musíme vyriešiť tento systémový problém, aby sme sa potom vedeli v 

skutočnej analýze pozrieť na to, ako by ten podnik mal fungovať najlepšie a akú by mal 

mať právnu formu. Zo skúseností z celej Bratislavy vám jasne vieme povedať, že na tej 

právnej forme až tak veľmi nezáleží. Sú podniky, ktoré majú podobu príspevkovej 

organizácie, sú také, ktoré sú akciovou spoločnosťou. Mesto ide dokonca, primátor Vallo 

ide zakladať komunálny podnik, ktorý má fungovať podobne ako naša VPS. A na toto 

všetko budeme hľadať odpoveď. Ale nemôžeme hľadať odpoveď, pokiaľ tá firma sama o 

sebe generuje stratu a pokiaľ v nej nieje upratané. A to upratané musí prebehnúť formou 

kontroly primeraných oprávnených nákladov, za ktoré VPS robí a ktoré fakturuje 

miestnemu úradu. My teraz fakt intenzívne robíme, dokonca predsedovia klubov vedia, že 

v horizonte najbližších týždňov chceme zvolať všetkých poslancov, ktorí patria do vecne 

príslušných komisií, plus sú v dozornej rade a v predstavenstve VPS, aby sme im 

predstavili výsledky tej analýzy oprávnenosti nákladov VPS. To čo nazývame, že cenník, 

aby sme vedeli pripraviť nový cenník na rokovanie a predsedovia klubov veľmi dobre 

vedia, že tá stratégia, o ktorej hovoríte, že ju máme po tom, čo dotiahneme cenník, 

naplánovanú robiť budúci rok a že budúci rok máme v pláne presne to, čo ste chceli, 

otvoriť diskusiu o tom, ako má priamo VPS vôbec fungovať, akú má mať právnu formu , 

či má dôjsť k nejakým zásadným zmenám. S pánom primátorom sme nedávno rokovali o 

tom, že chceme pripraviť plán revitalizácie Trhoviska Miletičova. Aj to súvisí s VPS-kou, 

pretože Trhovisko Miletičova je v správe VPS. A chceme pripraviť invesetíciu, aby sme 

toto trhovisko pre všetkých Bratislavčanov a pre všetkých Ružinovčanov zveľadili a to 

presne patrí do toho, čo by malo byť v stratégii. A tú stratégiu rozhodne nemôže robiť 

riaditeľ toho podniku, pretože stratégia ako nakladať so svojou spoločnosťou, tú musí 

robiť akcionár, čiže tú musí robiť úrad, tú musí robiť mestská časť Ružinov. Čiže ja sa za 

seba vôbec nebránim tomu, aby sme sa do práce na tejto stratégii pustili, ale zároveň, čo 

hovorím, akýkoľvek subjekt, akýkoľvek odborník, akákoľvek firma, ktorá by robila takúto 

stratégiu, prvá vec, ktorú vám povie, musíte mať najprv urobenú analýzu oprávnených 

nákladov, musíte mať najprv urobený cenník. Bez toho sa do toho neoplatí púšťať. A my 

ten cenník budeme mať do konca roka a budúci rok sa chceme presne do tejto stratégie 

pustiť a chceme presne s vami všetkými debatovať. Nemá zmysel to ale naháňať o dva 

mesiace skôr. Nemá zmysel prebiehať práce, nemá zmysel proste, kým neurobíme, 

neupraceme tam vo vnútri, púšťať sa, kým to celé nemáme zanalyzované a nemáme to na 

papieri, púšťať sa presne do tej stratégie. Čiže ako keby celá tá debata, ktorá tu dnes 

prebiehala, je len o dvoch otázkach. Že či sa do stratégie pustíme o tri mesiace skôr. Teraz 

na jeseň a nie na jar, nie v januári v budúcom roku, keď už bude celá tá analýza, cenníky a 

analýza oprávnenosti nákladov hotové, keď vlastne budú podklady pre tú stratégiu a či má 

tú stratégiu potom robiť nejaká súkromná firma alebo či ju máme robiť sami vlastnými 

silami, kde ja teda dúfam a keďže viem, že už na nejakých podkladoch predstavenstvo 

dneska pracuje, že to zvládneme aj vlastnými silami, ale zároveň musím upozorniť, keďže 

som v tejto oblasti pomerne intenzívne pracoval aj v minulosti, že niečo takéto rozhodne 

od renomovanej spoločnosti nebude stáť desaťtisíc eur a nebude stáť ani tridsaťtisíc eur. 

Ak to budeme obstarávať externe, bude to výrazne drahšie, ak to chceme mať od niekoho, 

kto sa v tom naozaj vyzná. Čiže ako som povedal. Ja tento pozmeňujúci doplňujúci návrh 
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ako starosta nebudem môcť podporiť a nebudem môcť vykonať. On je formulovaný tak, že 

žiadate starostu a v tomto prípade moja odpoveď bude musieť byť nie, pretože keby bol 

prijatý, bude to neporiadne urobené. Poriadne to môže byť urobené, keď sa do toho 

pustíme po dokončení analýzy oprávnenosti nákladov v budúcom roku. Celý rozdiel je len 

tri mesiace. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Poprosím návrhovú komisiu, aby uviedla 

hlasovanie najprv o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a potom o návrhu ako celku. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podala pani poslankyňa Šimončičová a pán 

poslanec Herceg. Teda časť B tak ako nám bol predložený. Pán starosta, dajte prosím 

hlasovať o tomto návrhu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem pekne. Potrebujete, aby bol prečítaný ten návrh? Prosím 

návrhovú komisiu, aby ste aj uviedli ten návrh v plnom znení. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Takže ide o doplnenie uznesenia k Správe o 

výsledkoch hospodárenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, 

akciová spoločnosť za rok 2018. V uznesení sa žiada starostu Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov inžiniera Martina Chrena, aby zabezpečil vypracovanie strategického materiálu 

rozvoja spoločnosti vrátane strednodobých a dlhodobých plánov činnosti spoločnosti a 

finančných analýz vysúťažených externou spoločnosťou. Pričom výberovú komisiu pre 

obstaranie materiálu budú tvoriť všetci členovia predstavenstva a Ružinovský podnik 

verejno-prospešných služieb, akciová spoločnosť. A zároveň, aby predložil obstaraný 

materiál na rokovanie komisiám a Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava 

Ružinov v mesiaci február 2020, 

 

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

doplňujúcom návrhu. Áno, pani Šimončičová? 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Môžem opraviť, jedno – a – tam treba škrtnúť. Všetci 

členovia predstavenstva spoločnosti VPS, nie a VPS, hej? To pri tom to a treba škrtnúť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Takže bez druhého – a – ktoré sa tam možno dostalo nedopatrením 

pri čítaní. Prosím hlasujte o tomto doplňujúcom návrhu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že desať poslancov hlasovalo  za, desať proti, 

jeden sa zdržal, jeden nehlasoval a doplňujúci návrh sme preto z dvadsaťdva hlasujúcich...  

hlasovanie č. 9 

za: 10  proti: 10  zdržali sa: 1  nehlasovali: 1 

 - neplatné hlasovanie 

 

Martin Chren, starosta MČ: Takže poprosím o opakované hlasovanie vzhľadom k nefunkčnosti 

zariadenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Takže konštatujem, že na výsledku hlasovania sa nič nezmenilo. Desať 

poslancov bolo za, jedenásť proti, jeden sa zdržal z dvadsaťdva prítomných. To znamená, 

že návrh sme neschválili.  

hlasovanie č. 10 

za: 10  proti: 11  zdržali sa: 1  nehlasovali: 0 

 - doplnenie návrhu uznesenia nebolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: Napriek tomu ten návrh budeme realizovať. Možno nie externou 
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firmou, uvidíme. Ale v budúcom roku naozaj už na tom na úrade pracujeme. Čiže všetko 

bude, len po poriadku. Poprosím návrhovú komisiu ďalší pozmeňujúci návrh. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o druhom doplňujúcom návrhu uznesenia k bodu číslo sedem. Návrh C, 

ktorý predkladá pani poslankyňa Lucia Štasselová znie. Tak prvý bol B, tak tento je 

nazvaný C. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Ružinov žiada vedenie Mestskej časti, 

aby zabezpečilo za A prítomnosť riaditeľa verejno-prospešného... teda Ružinovského 

podniku verejno-prospešných služieb na rokovaniach komisie územného plánovania a 

životného prostredia, ďalej prítomnosť riaditeľa Ružinovského podniku verejno-

prospešných služieb na zasadnutí najbližšieho zastupiteľstva dňa pätnásteho desiaty a za 

tretie, aby pripravilo ako bod programu opäť Správu o výsledkoch hospodárenia 

Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb za rok 2018. Pán starosta, dajte 

prosím hlasovať o uvedenom doplňujúcom návrhu. 

 

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

dobrom návrhu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že doplňujúci návrh bol jednohlasne prijatý 

počtom hlasov dvadsaťdva z dvadsaťdva prítomných.  

hlasovanie č. 11 

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

 -doplnenie návrhu uznesenia bolo schválené 

 

Martin Chren, starosta MČ: A poprosím návrhovú komisiu, aby uviedla ešte hlasovanie o 

pôvodnom znení uznesenia, keďže ten doplňujúci návrh sa týka len bodov B-C, ktoré boli 

prezentované, čiže ešte A pôvodné uznesenie musíme schváliť. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Áno, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, ideme hlasovať o návrhu Správy o výsledkoch hospodárenia spoločnosti 

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, akciová spoločnosť za rok 2018. Pán 

starosta, dajte prosím o uvedenom návrhu hlasovať. 

 

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

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že správu sme schválili počtom hlasov 

dvadsaťjedna z dvadsaťjedna prítomných. Jedna prítomná nehlasovala. 

hlasovanie č. 8 

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

 -uznesenie č. 106/VII/2019 

 

Bod č. 8 

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2019 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Správa o plnení rozpočtu a ďakujem 

veľmi pekne pani Markovej za jej účasť. Ďalším bodom programu je Správa o plnení 

rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov za prvý polrok 2019. Ako predkladateľ som 

písaný ja, ale ak dovolíte, keďže ide o výsostne technický materiál, tak by som použil 

povolený doping a požiadal pani vedúcu finančného odboru Lehotayovú, aby predniesla 

správu k tomuto materiálu. 

 

Alena Lehotayová, vedúca Odboru ekonomického: Dobrý deň. Na základe zákona o obecnom 
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zriadení má povinnosť obec predkladať mestskému... miestnemu zastupiteľstvu správu o 

polročnom čerpaní rozpočtu mestskej časti. Tento materiál bol predložený v miestnej rade, 

prešiel všetkými odbornými komisiami, kde predpokladám boli zodpovedané všetky 

otázky, ktoré ste mali. Ak máte ešte nejaké doplňujúce, nech sa páči. 

 

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

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem. Pani Lehotayová, ja len takú technickú poznámku a 

prosbu. Granty nemôžeme poskytovať fyzickým osobám, to sú fyzické osoby podnikatelia. 

Čiže na strane sedemnásť len poprosím o opravu. Ja som to aj komunikovala, nech to 

odkomunikujú na miestnej rade, ale ešte stále to tam je, tak aby teda nedošlo k nejakému 

pomýleniu alebo niekoho nejakého žiadateľa, kto si bude myslieť, že môžu aj fyzické 

osoby. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani Lehotayová, chcete reagovať? Ďakujem 

veľmi pekne, nasleduje pán predseda Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo, ďakujem za predstavenie rozpočtu aj na miestnej rade, 

aj na komisiách. Ja by som len mal dva komentáre, ktoré už súvisia aj s tvorbou nového 

rozpočtu. Jedna vec je, že ako hovoríme, čerpanie, častokrát sa tu diskutovalo na 

komisiách hlavne kapitálových výdavkov je trochu rizikové, lebo teda sa nám poposúvali 

verejné obstarávania. Vieme, že ešte rekonštrukciu chodníkov nemáme obstaranú a je 

polka septembra preč. Takže sú tam isté riziká, tak poprosím to dohliadnuť a chápeme, že 

teda sa menila organizačná štruktúra a tento rok je taký, ako keby nadychovací alebo 

reštrukturalizačný a že budúci rok teda verím, že už hlavne tie kapitálové výdavky pôjdu 

dobre. Chcem zároveň podporiť zvýšenie bežných výdavkov na mzdy zamestnancov v 

zmysle potrebujeme zaplatiť kvalitných ľudí a viac ľudí, čiže to je zas vstup do budúcna, 

pretože potrebujeme kontrolovať prácu ľudí, ktorí pre nás pracujú. Pán Gašperák začal 

robiť vedúceho investičného, sám teda som s ním komunikoval nejaké veci, s ktorými sme 

neboli spokojní, ale teda nie je to tak, že len on chodí po teréne. Treba mať ľudí, ktorí 

chodia po teréne, kontrolujú, spúšťajú verejné obstarávanie a tak ďalej a ja som si dovolil 

takú kratučkú prezentáciu štvorslajdovú k tomuto bodu. Takže poprosil by som technika, 

keby mohol premietnuť. Ak si pozriete, prebieha debarierizácia priechodov pre chodcov. 

Ak si tento záber dobre pozriete, všimnite si novoosadený stĺpik značky, ktorá je presne v 

trase pre nevidiacich a slabozrakých uprostred chodníka, hej? Práve tam, kde to bolo 

debarierizované. Môžete ísť teda na ďalší slajd. Toto je stav, ako sa to robí. Vidíte, že 

naozaj, mohli to osadiť kdekoľvek, lebo aj tuto v ľavom dolnom rohu betónovali, čiže ten 

stĺpik, tá realizácia je úplne zúfalá a takúto firmu treba buď vymeniť alebo teda vycepovať, 

lebo toto neexistuje takto robiť. Môžeme ísť na ďalší slajd. Čiže toto je teda ten výsledok. 

Vidíte, na každej strane je to inde umiestnené, pričom aj tak ešte ďalej od toho telesa 

chodníka a priechodu to malo byť umiestnené na obidvoch stranách. A na ďalších slajdoch 

vidíte stav pred tým. Ono totižto už to bolo debarierizované, bolo to debarierizované 

pomocou pôvodných obrubníkov. My sme ešte v minulom volebnom období mali 

uznesenie, kde sme menili teda tie... teda, kde sme nechceli meniť obrubníky, ale 

zrecyklovať, znovupoužiť čadičové alebo kamenné. A tu vidíte, ako tá firma robí. Vidíte 

tie olejové škvrny, ktoré po nich ostali. Ešte viac zničený asfalt, môžeme ísť na ďalší slajd. 

Takto to skončilo, hej? Čiže toto je naozaj darček pre naše životné prostredie po takejto 

firme. Preto nie je to kritika vedenia mestskej časti, je to skôr také poukázanie, že naozaj 

musíme kontrolovať, kto ako nám robí, lebo toto je hanba a nebol by som rád, keby sa z 

nás celá Bratislava alebo Slovensko smialo, že teda v Ružinove ako debarierizujete, že 

doprostred chodníka dáte dopravnú značku a naokolo sú zaolejované chodníky. Takže viac 

kontroly a radi zaplatíme kvalitných zamestnancov. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, dovoľte mi 

záverečné slovo. Prvá vec, ďakujem veľmi pekne. Aha, pán poslanec Machata ešte v 

rozprave na poslednú chvíľu. 

 

Marek Machata, poslanec: Ja len, že ďakujem predsedovi Hercegovi za toto. Toto je na Zomri, 

myslím, že väčšina z nás pozná tú stránku, takže nechceli by sme, aby sa to tam ocitlo. Ja 

chcem poďakovať. My naozaj veľmi korektne spolupracujeme s pánom prednostom, 

konzultujeme tie debarierizačné veci, čiže a by sa nám to nestávalo v budúcnosti. Ja som 

povedal na začiatku, keď sme o tom hovorili, že chcem, aby Ružinov bol vzorom pre 

ostatné mestské časti v týchto veciach a stále si za tým stojím. Čiže bolo by fajn, keby sa 

nám takéto veci nestávali. Ďakujem pekne. 

 

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

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo, ja len tak krátko. Ani nebudem nejaký kritický, 

naozaj len takú prosbu by som mal. Dostávajú sa k nám také hlasy z úradu, že majú málo 

pracovníkov alebo teda nedostatok pracovných síl a keď preberáme rozpočet, tak je to 

možno otázka na stole, že keď je problém v rozpočte, tak my radi teda zahlasujeme za 

zvýšenie rozpočtu na mzdové náklady, aby teda úrad mal kvalitných zamestnancov, aby 

teda mohli kontrolovať aj takéto veci, ktoré tu pán Herceng prezentoval. Takže keď máte 

pocit alebo teda dostávate signály z úradu, že máte nedostatok pracovníkov, tak kľudne 

prídite a toto určite podporíme. Takže ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, dovoľte mi 

záverečné slovo. V prvom rade chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa zapojili do 

diskusie za naozaj konštruktívne príspevky, aj za tú vôľu pomôcť a pánu Hercegovi zvlášť 

za tento podnet. Okamžite to budeme riešiť, sám som to ešte nevidel a budeme to riešiť s 

dodávateľom. Ak vás môžem pekne poprosiť, keby ste mi vedel aj poslať tú prezentáciu. 

My naozaj od tohto mesiaca začíname fungovať tak, ako som si predstavoval, že by sme 

mali začať fungovať. Nový riaditeľ investičného napríklad tento týždeň trávil tam, kde 

robíme už rekonštrukcie ciest aj so susedmi, s obyvateľmi a musím povedať, že už nám 

poslali aj prvú fľašu ako poďakovanie za to, ako s nimi komunikujeme a vieme ten projekt 

aj v priebehu jeho realizácie mierne upraviť tak, aby to obyvateľom vyhovovalo viacej. 

Takto by to malo aj fungovať. Toto je presne príklad, ako by to fungovať nemalo. Všetky 

naše súťaže, či už na opravu výtlkov alebo na rekonštrukcie priechodov alebo na stavebné 

práce vyhrali firmy, ktoré mali naozaj robia podľa schváleného projektu, ktorý bol 

pripravený a ktorí dali najlepšiu cenu do verejného obstarávania a ja si aj vážim, čo som 

počul na miestnej rade od vás, že budúci rok by som chcel, aby sme o dosť intenzívnejšie 

spolupracovali na tom, aby sme kvalitatívne kritériá dali do verejných obstarávaní a 

nevyberali jednoducho firmu len podľa toho, že je najlacnejšia. Vidíme to napríklad pri 

opravách výtlkov teraz a takto. Som presvedčený, že sa to robí lepšie ako vlani a robíme 

ich viac ako vlani, ale stále platí to, že proste oni musia vyrezávať tie výtlky, vyhrala to 

malá firma z Dunajskej Lužnej. Garantovala napríklad, že bude mať tri partie denne v 

teréne. My ich musíme neustále strážiť. Pán Holík behá, aby naozaj tie tri partie tam naraz 

robili. Vyrezávajú tie výtlky a potom do týždňa ich zaasfaltujú. Minulý rok to trvalo aj 

štyri týždne. My by sme chceli, aby to trvalo jeden-dva dni. Čo sa ale nedá, ak niekto nemá 

vlastnú obaľovačku na asfalt. Takých je len päť v Bratislave zhruba a keď, buď budete 

súťažiť len medzi tými piatimi najväčšími firmami tým pádom a bude to výrazne drahšie 

alebo sa musíte zmieriť s tým, že nejaké to časové obdobie tam medzi tým vyrezaním 

výtlku a jeho opravu je, ale určite som za to, aby sme budúci rok to limitovali nejak 

rozumne, povedzme na nejaké tri dni. Pri tom množstve výtlkov sa fakt nedajú všetky 

označiť kužeľmi, preto sa používa, toľko kužeľov proste nemáme a stále nám ich ľudia 
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kradnú. Preto sa používa ten reflexný sprej. Toto určite budeme riešiť ten priechod. Ja som 

si ale poprosil o záverečné slovo, lebo vás chcem informovať ešte o jednej veci, o ktorej 

nevie ani pani Lehotayová a týka sa čerpania rozpočtu tento rok. Najvýznamnejšou 

kapitálovou položkou v našom rozpočte bola zateplenie ZŠ Borodáčova a ZŠ Drieňová, 

kde bolo rozpočtovaných viac ako jedna celá šesť milióna eur. A ja už dneska viem 

výsledky, že z tejto sumy viac ako polovicu ušetríme a to chcem prezentovať ako taký 

príklad, ako pracujeme na úrade. Konkrétne na projekt zateplenia ZŠ Drieňová sme získali 

stosedemdesiattisíc eur z Envirofondu a na verejnom obstarávaní sa nám oproti pôvodnej 

sume podarilo ušetriť dvestoštyridsaťtisíc eur. Čiže namiesto sedemstoosemdesiattisíc  nás 

to bude z našich vlastných prostriedkov stáť len tristosedemdesiattisíc. Na ZŠ Borodáčova 

opäť stosedemdesiattisíc sme boli úspešní so žiadosťou z Envirofondu, čiže konečne sa 

nám začína dariť čerpať fondy a dvestodeväťdesiattisíc eur sme ušetrili na verenom 

obstarávaní, pričom tie najnižšie ceny, naozaj som veľmi rád, že  ponúkla ich firma, ktorá 

robila niekoľko zatepľovaní v Bratislave a bolo niekoľko firiem, ktoré tak výrazne nižšie 

súťažili, čiže nie sú to ani podozrivé ceny. Nechcem teraz špekulovať, nie som človek, 

ktorý by spisoval nejaké čierne knihy, že prečo sa v minulosti teda skoro dvojnásobne 

predražene obstarávali takéto veci. Má to svoju tienistú stránku jednu, že nestihneme celé 

tie zateplenia tento rok, ako sme plánovali na tých školách, ale za ušetrenie vyše päťdesiat 

percent nákladov z nášho rozpočtu mestskej časti, čiže vyše osemstotisíc eur si myslím, že 

to, že sa časť tých prác bude realizovať až budúci rok, naozaj stojí a chcem to aj 

prezentovať ako taký príklad toho, že kde síce nebudeme čerpať v tomto roku 

rozpočtovanú položku, ale vďaka tomu, že sme úplne reálne ušetrili, pritom tie zmluvné 

podmienky, ktoré máme nastavené konkrétne pri tých zatepľovaniach sú oveľa tvrdšie, než 

boli pôvodne plánované aj z hľadiska zmluvných pokút, sankcií a tak ďalej. A no máme tu 

osemstotisíc na budúci rok, ktoré môžeme investovať do niečoho iného. Takže dúfam, že 

pani Lehotayová sa z toho tiež poteší, pretože ani ona ešte nemala túto informáciu, 

myslím. Takže ďakujem veľmi pekne a tým, že rozprava bola ukončená, poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o návrhu Správy o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za 

prvý polrok 2019. Pán starosta, dajte prosím hlasovať o uvedenom návrhu. 

 

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

pôvodného uznesenia. 

 

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

dvadsaťdva prítomných. Jedna poslankyňa nehlasovala. 

hlasovanie č. 13 

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

 -uznesenie č. 107/VII/2019 

 

Bod č. 9 

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

dňa.............2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v 

Bratislave  
 

Martin Chren, starosta MČ: Bodom číslo deväť je Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, 

Banšelova 4. Ušetrím cestu pani Vasilovej, pretože tento materiál bol na komisiách 

prediskutovaný a v zásade ide o to, že každá podľa novely zákona, každá jedáleň musí byť 

zriadená samostatným VZN. A preto hoci v minulosti sa to úplne tak nerobilo, tak teraz 
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musíme aj na Banšelovej zriadiť novú Výdajnú školskú jedáleň pre škôlku, ktorú 

plánujeme otvoriť teda od prvého januára, zriadiť samostatným všeobecne záväzným 

nariadením. Myslím, že k VZN-ku neboli žiadne pripomienky. Takže nech sa páči, 

otváram rozpravu. Ak sa nikto do rozpravy nehlási, tak dúfam, že prvého januára teda 

spustíme tú novú škôlku na Banšelovej aj s výdajnou jedálňou a poprosím návrhovú 

komisiu, aby dala hlasovať o tomto materiáli. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

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

o uvedenom návrhu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o návrhu VZN. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Keďže sme hlasovali o návrhu VZN, potrebná bola 

trojpätinová väčšina. To znamená z dvadsaťdva prítomných štrnásť hlasov. Konštatujem, 

že materiál sme schválili, keďže zaň hlasovalo dvadsaťjedna z dvadsaťdva prítomných 

poslancov. Jeden poslanec nehlasoval. 

hlasovanie č. 14 

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

 -uznesenie č. 108/VII/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ak predsedovia poslaneckých klubov signalizujú, že by sme chceli 

dať prestávku. Dobre, takže desaťminútová prestávka do, tak dajme tak, že do šestnásť 

štyridsať, tridsaťpäť. Tak šestnásť tridsaťpäť. Ďakujem. 

 

 

Bod č. 10 

Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, ďalším bodom rokovania je Koncepcia 

rozvoja kapacít materských a základných škôl v Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

Tento materiál uvediem osobne, nakoľko jeho veľkú časť som aj osobne tvoril a písal v 

posledných týždňoch. Chcem v prvom rade poďakovať za podporu a pomoc celému nášmu 

odboru školstva na miestnom úrade. Snažili sme sa teda vytvoriť aj na základe vašej 

požiadavky z minulosti analytický materiál, ktorý by vám priniesol čo najlepší prehľad a 

dal zároveň odpoveď na to, čo musí naša mestská časť robiť z hľadiska kapacít materských 

a základných škôl a doplnili sme ho aj o kapitolu učiteľských bytov, ktoré by sme, ktorých 

výstavbe by sme sa chceli v budúcnosti venovať. Dovoľte mi teda v úvodnom slove, 

mnohí z vás to už počuli na rôznych komisiách a na miestnej rade a na stretnutí predsedov 

poslaneckých klubov. Materiál ma tri základné časti, skrýva v sebe niektoré dobré správy, 

niektoré zlé správy a niekoľko návrhov, o ktorých si dovolím povedať, že zrejme budú tak 

trošku mierne aj kontroverzné. Poviem na začiatok dobré správy. Dobrou správou je, že 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sme spoločne prijali na jar tohto roku o prijímaní detí 

do škôlok, ukazuje sa, že funguje. Vyše deväťdesiatšesť percent detí, ktoré boli prijaté 

tento rok do materských škôl v Ružinove, sú deti s trvalým pobytom v Ružinove, čiže 

ružinovské deti. Tento rok sme nedokázali prijať šesťdesiatsedem detí s trvalým pobytom 

v Ružinove, čo je výrazne lepšie, než v minulých rokoch. Samozrejme, musím zároveň 

povedať, že kým čo i len jedno dieťa, ktoré by malo do materskej školy byť prijaté, 

musíme odmietnuť pre nedostatok miesta, tak s tým nemôžeme byť spokojní, ale je to lepší 

stav a do tohto ešte nie sú zahrnuté napríklad Materská škola Borodáčova a Materská škola 

Stálicova, Materská škola Banšelova, kde do prvého januára budúceho rokou vytvoríme 

dohromady sto ďalších miest. Na Borodáčovej ich už máme štyridsať spustených a ešte 
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dnes sme diskutovali o tom, že požiadame o výnimku, aby ďalšie štyri deti sme tam vedeli 

tento rok prijať. Podľa populačného vývoja sa ukazuje, že aj keď tých detí do škôlok nám 

prichádza stále dosť, tak zdá sa, že ten medziročný nárast populačnej krivky sa už 

medzičasom zastavil a s plánovanými investíciami, s ktorými už dnes uvažujeme, 

dokážeme v najbližších piatich rokoch zvýšiť kapacitu detí v materských školách o tristo 

až päťsto miest, čo je... čo by malo byť dostatočné a teda zdá sa, že možno aj do konca 

tohto volebného obdobia by sa Ružinov mal vysporiadať s problémom prijímania detí do 

škôlok. Pritom ale teda hovorím o deťoch, ktoré zo zákona do škôlky patria, to znamená 

deti staršie ako tri roky, ktoré majú trvalý pobyt v Ružinove a faktom aj je, že tento rok 

sme museli odmietnuť aj tristojedenásť detí, ktoré sú mladšie ako tri roky. Zákon v tomto 

ale hovorí jasne. Materské školy sú určené pre deti staršie ako tri roky a mladšie sa majú 

prijímať len výnimočne. O tom by vám pani vedúca odboru Vasilová vedela povedať. Je 

samozrejme na nás, či sa do budúcna rozhodneme vytvárať priestor aj pre tieto menšie 

deti, napríklad možno aj vhodnejšia forma by bola ďalším rozširovaním kapacít detských 

jaslí, kde ale zároveň treba povedať, že tieto potom kladú výrazne väčšie nároky na 

financovanie zo strany mestskej časti, keďže pri detských jasliach ide o sociálnu službu a 

nie o teda odbor školstva a štát ich prevádzku neprepláca v úplne plnom rozsahu tak, ako 

pri materských školách. A z hľadiska projektov, ktoré... o ktorých tento materiál uvažuje, 

okrem teda rozšírenie Materskej škôlky Šťastná, kde už sme v rokovaniach postúpili 

pomerne ďaleko aj s pani riaditeľkou materskej školy, aj sa teda rozširuje ten projekt o 

požiadavky materskej školy, aby sa napríklad všetkým deťom súčasným, aj tým budúcim 

dostavala nová telocvičňa.. Už sme teda zamietli alternatívu číslo dva, ktorá vyvolala 

pomerne veľký odpor aj medzi poslancami, že by sa celková kapacita rozširovala až o 

dvesto detí. Čiže uvažujeme len o prvej etape, rozšírenie o tých osemdesiatosem detí v 

štyroch triedach. Gro toho rozvoja kapacít materských škôl, si myslíme, že by mali 

zabezpečiť investori v projektoch, ktoré ako developeri sami na území Ružinova stavajú. 

Má to dve výhody. Pre mňa kľúčovým v tomto materiáli je uznesenie, ktorým vyjadrujete 

súhlas s tým, aby mestská časť rokovala so zástupcami investorov o tom, aby budovali 

škôlky vo svojich nových investičných projektoch a s tým, že ich mestská časť odkúpi, ale 

maximálne za päťdesiat percent ich hodnoty. To je dôležité, pretože aj minulý rok v 

septembri tu bol materiál a kde J&T teda navrhovala, že vo svojom projekte Ovocné sady 

vytvorí škôlku s investičnými nákladmi jedna celá dva milióna eur a mestská časť to za 

tých jedna celá dva milióna eur odkúpi a ja s tým nesúhlasím, pretože si myslím, že 

developeri by sa mali podieľať na týchto nákladoch, ktoré sami vytvárajú nielen formou 

developerského poplatku, poplatku za rozvoj a preto navrhujem také všeobecné pravidlo 

pri rokovaní so všetkými developermi, aby teda mestská časť odkúpila takéto škôlky, ale 

maximálne za päťdesiat percent nákladov, ktoré boli vynaložené na ich výstavbu. Musím 

povedať, že drvivá väčšina investorov, s ktorými sme predbežne rokovali, s týmto so 

zaťatými zubami teda nemá problém a súhlasí, konkrétny príklad je spoločnosť YIT, kde 

teda rokujeme o financovaní, o takomto modeli financovania Materskej školy Šťastná a aj 

budúcej materskej školy v areáli ZWIRN, takisto aj teda J&T Real Estate predbežne 

vyjadrila súhlas. Znamená to opäť, že polovicu nákladov na budovanie takýchto škôlok by 

sme mohli ušetriť a zároveň to má druhú obrovskú výhodu. Takéto materské školy by 

vznikli priamo v tých areáloch, kde teda vznikne nová investičná výstavba. Práve tam, kde 

nám budú pribúdať noví obyvatelia. Materiál, ktorý ste dostali ako aktuálnu verziu oproti 

tej pracovnej, ktorá bola na komisiách, obsahuje jednu jedinú dopracovanú analytickú časť 

a to je taký prehľad najväčších projektov investičných, ktoré vzniknú v Ružinove v 

najbližších rokoch, o ktorých dnes vieme a na základe tohto prehľadu vám viem povedať, 

že v najbližších odhadom piatich rokoch pribudne v Ružinove približne tridsaťtisíc nových 

obyvateľov. To je takmer o tretinu, vyše než tretinu zvýšenie toho oficiálneho počtu 

obyvateľov Ružinova, o štvrtinu oproti asi reálnemu stavu. Najvyšší prírastok z toho bude 

v lokalite Nivy, kde zhruba polovica, druhý najvyšší v lokalite Trnávka a tretí najvyšší v 
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lokalite Prievoz. Z tých takých trošku kontroverznejších návrhov, o ktorých by som chcel, 

aby sme v budúcnosti debatovali, je napríklad využitie budovy súčasného riaditeľstva 

knižnice, ktorá má záhradu a zváženie na jej prerobenie na škôlku, otvorenie jednej triedy, 

či už jasličiek alebo škôlky v areáli Hojdana, kde teda minulé zastupiteľstvo tú jednu časť 

budovy prenajala zubnej ordinácii do konca roka 2020, ale tú zmluvu je možné dohodou 

alebo výpoveďou bez udania dôvodu do šiestich mesiacov, teda tú nájomnú zmluvu je 

možné zrušiť. Celkovo ale môžem povedať, že zdá sa, že situáciu s materskými školami, 

ak budeme teda pokračovať v nastavenom kurze, dokážeme riešiť. Čo sa nám ukazuje ale 

ako obrovský problém, sú základné školy. Vy všetci, ktorí ste poslancami a poslankyňami 

Mestskej časti Ružinov viete, že už dnes sme naozaj naplnení na našich základných 

školách na prasknutie. Za posledných päť rokov pribudlo v našich materských školách 

sedemstopäťdesiat žiakov a odhady teda vývoja populačného v Ružinove ukazujú, že v 

ďalších piatich rokoch nám pribudne zrejme ďalších sedemstopäťdesiat žiakov v našich 

základných školách. V preklade to znamená, keďže my už dnes nemáme kam týchto 

žiakov umiestňovať a vyčerpali sme v podstate takmer všetky rezervy v existujúcich 

budovách materských škôl, že budeme musieť postaviť tridsaťdva nových tried. To 

znamená viac ako tri samostatné pavilóny nové školské, aby sme mali kam našich žiakov 

umiestniť. To sú samozrejme miliónové investície. Je to z môjho pohľadu asi 

najzávažnejšia informácia a jedna z hlavných tém, ktoré sa zrejme budú diať v tomto 

volebnom období, ktorým sa budeme musieť venovať. Materiál teda aj navrhuje, kde by 

mali byť tieto nové triedy, nové pavilóny umiestnené. V zásade podľa toho, ako bude 

prebiehať ten nový development, tak logika hovorí, že by mali byť umiestnené na Nivách, 

na Trnávke a niekde uprostred Ružinova. Zároveň vieme povedať, že máme niekoľko 

areálov škôl, kde by sme vedeli takéto nové pavilóny pristavať, či už je to Medzilaborecká, 

kde by sme ale museli rozšíriť jedáleň, ktorá už dnes nestačí, Drieňová alebo možno aj 

Mierová. Uvidíme, čo nám vyjde z overenia. Ale tie najväčšie problémy sú teda na 

Trnávke a na Nivách, kde nové pozemky nevieme nijakým spôsobom nájsť a preto už som 

začal, aj otvoril rokovania s magistrátom hlavného mesta a s pánom primátorom o využití 

areálu Vietnamská, kde by sa dal využiť jeden z tých existujúcich pavilónov bývalej školy, 

ktorý je dnes spustnutý a o areáli Základnej školy Kulíškova, kde teda budeme rokovať a 

budeme sa snažiť presvedčiť magistrát, že Centrum voľného času, ktoré tam funguje, by 

mohlo ustúpiť teda novým triedam školy, ktoré v tejto základnej škole budú nanajvýš 

potrebné. Tretím takým bodom v tomto materiáli je situácia s nedostatkom učiteľov na 

našich základných školách. V Bratislave chýba zruba šesťsto učiteľov základných škôl, 

hlavne učitelia prvého stupňa matematiky a fyziky a my nevieme konkurovať nejakým 

spôsobom finančne. Vieme, samozrejme, vymyslieť nejaké nástupné bonusy, ktoré ale nie 

sú spravodlivé k tým učiteľom, ktorí tam už pracujú. Možno nejaké vianočné odmeny, ale 

reálne platy učiteľov sú tabuľkové a sú rovnaké v Stropkove ako v Bratislave napriek 

tomu, že v tom Stropkove môže taký plat stačiť na dobrý život, ale v Bratislave nestačí ani 

na nájomné a teda už vôbec nie na dôstojné pokrytie životných nákladov. Jednou z 

motivácií po porade s riaditeľmi škôl, ktorú odporúčajú oni sami, je budovanie služobných 

bytov, ktoré by sme učiteľom vedeli ponúkať. V materiáli sa teda navrhuje niekoľko 

spôsobov, ako by sme k takýmto bytom služobným mohli prísť. Okrem klasického 

budovania nájomných bytov mestskej časti plánujeme napríklad dve rekonštrukcie striech 

na škôlkach, ktoré by sa dali jednoduchou zmenou projektu nadvihnúť a dali by sa tam 

urobiť nejaké jednoduché služobné byty a sú tam teda aj ďalšie odporúčané veci. Dámy a 

páni, ja dúfam, že tento materiál, sám som v tom uznesení navrhol, aby sa aktualizovane 

najmenej dvakrát do roka predkladal. Aj teda s odpočtom plnenia. Budem veľmi vďačný 

za všetky pripomienky, aj za tie, ktoré už zazneli na rôznych komisiách, aj na tie, kde 

spoločnou prácou ho dokážeme vylepšiť a dokážeme nastaviť tú koncepciu. Naozaj 

ukazuje sa, že starostlivosť hlavne o žiakov základných škôl, dokázať sa postarať a 

dokázať pre nich vytvoriť priestory, bude jednou z najväčších výziev, ktorá v najbližších 
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rokoch pred nami stojí a budeme sa musieť tomu veľmi, veľmi intenzívne venovať. 

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Máme do vystúpenia občanov ešte osem minút, takže 

otváram rozpravu. Ako prvá pani poslankyňa Ďurajková. Pani Kulifajová sa chcela 

prihlásiť asi riadnym príspevkom. Pani Ďurajková, nech sa páči. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo. Ja mám k tomuto 

materiálu viacero otázok alebo pripomienok. V prvom rade ďakujem za analytický 

materiál, pretože to je materiál, ktorý teda bol vždy predkladaný, bol kvázi copy – paste, 

tento konečne ide do hĺbky. Ak by sa dalo, ja by som chcela poprosiť vidieť štatistiky na 

Banšelovu, koľko detí bolo z Ružinova, mimo Ružinova do troch rokov a od troch rokov a 

tak ako sme to videli pri iných škôlkach. Taktiež by som vás chcela, pán starosta, poprosiť, 

aby som konečne mohla vidieť ten projekt rozširovania Materskej školy Šťastná. Ja som 

vám to hovorila asi pred troma mesiacmi, že by som rada bola účastná, keďže som do tej 

škôlky aj chodila. Zastupujem rodičov Prievozu a som teda poslankyňa za Prievoz, si 

myslím, že mám k tomu čo povedať a teda som aj v tej rade školy. Ja teda osobne, asi 

poznáte môj názor, úplne nie som ok s tým projektom rozširovania osemdesiatosem detí, 

respektíve štyri triedy. Keď ide o deti, nemali by sme rozmýšľať v číslach, čo je 

ekonomické, čo nie je ekonomické. Tak dajme tam tristo detí a nech stoja vedľa seba na 

záhrade, lebo je to ekonomické. Ťažko sa mi rieši jeden problém celoružinovský v jedej 

oblasti. Naozaj poďme riešiť ten problém vo viacerých oblastiach, napríklad na 

Pivonkovej sa hovorí o prístavbe iba pre štyridsaťštyri detí, prečo tam to ide a v Prievoze 

nie. Napríklad na Jarabinkách sa hovorí o šesťdesiatich deťoch. Prečo tam to ide v 

menšom počte a tuto nie. Tam už to nie je ekonomické? Tiež sa chcem spýtať, ako to je 

vlastne s tým dobrým investorom YIT, ktorý teda povedal, že dá z vlastného vrecka 

peniaze na prístavbu. Toto sa už vlastne v materiáli píše, že tie peniaze nedajú, že sa to 

započíta za ten rozvojový poplatok z ZWIRN-u, ktorý by museli platiť podľa zákona tak či 

tak. Čiže ak to tak je, ak tomu tak správne rozumiem, že to nezaplatia z vlastného vrecka, 

tak potom ich nevolajme investor, ale investorom je mestská časť. Tak v tomto by som 

vlastne chcela vedieť, ako to naozaj je, že či naozaj z vlastného vrecka dajú tých 

šesťstotisíc alebo to pôjde z toho poplatku za rozvoj. No a potom k tej ZŠ Mierová, tak 

tam je problém, to asi všetci vedia s tou kapacitou. Tam sa píše o nejakej prístavbe alebo 

novej stavbe, len neviem presne, kde. Čiže to by som tiež veľmi rada vedela, kde sa s tým 

uvažuje, pretože bola som si tam pozrieť. Neviem, kde presne by to malo byť. A ešte k 

tomu problému rajonizácia je podľa mňa riešenie, aj keď teda veľmi malé, ale je to 

riešenie. Napríklad Perla Ružinova patrí podľa rajonizácie do Prievozu a pritom by mala 

patriť podľa mňa na Pošeň, možno by sa tým problém so ZŠ Mierová odbremenil. Čiže 

poďme uvažovať aj nad tou rajonizáciou ako ktoré ulice prislúchajú ku ktorej základnej 

škole. Ďakujem za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Spýtam sa, chcete reakcie na vaše otázky 

hneď alebo na záver? Máme teraz päť minút, môžem ich napríklad využiť na reakciu, ak 

ale budete, ďakujem veľmi pekne. Na otázky, ktoré zazneli. Pri Šťastnej je tá konkrétna 

vec, že sa tam má postaviť aj úplne nová kuchyňa a jedáleň aj pre tú pôvodnú starú škôlku, 

kde tá kuchyňa a jedáleň už dnes nespĺňa tie kvalitatívne parametre a dokonca by som 

povedal, že je na hrane toho, že nám hrozí zavretie. Preto naozaj by tam bolo 

neekonomické urobiť len dve triedy. My sme ale vypočuli váš hlas, pani poslankyňa, 

pôvodne tam bolo plánované rozšírenie kapacity o dvesto detí. Môžem povedať, že také 

niečo ja naozaj nepodpíšem a nepodporím. Čiže to rozšírenie o štyri triedy je naozaj 

jednou prístavbou, ktorá by bola rovnako veľká, keby bolo aj len rozšírenie o dve triedy, 

pretože tie dve majú byť na poschodí pre väčšie deti. Čiže tam tá budova tej novej škôlky o 

nič väčšia nebude. Zároveň teda už pri projekte hovoríme aj o tom, že by bol urobený 

vchod do škôlky aj z druhej strany, z druhej ulice. To znamená, nenakopila sa doprava len 
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z jednej strany a teda hľadáme všetky možné riešenia, aby to Prievozu nijako neublížilo. 

Nie je to naozaj snaha vyriešiť úplne všetko na jednej adrese v Ružinove. To sa ani nedá. 

To by sme museli urobiť jednu škôlku pre naozaj štyristo detí, aby sme vyriešili problémy, 

ktoré máme. Na druhej strane je to projekt, ktorý už teraz sme teda o viac ako polovicu 

zmenšili oproti tomu, ako bol minulým vedením mestskej časti plánovaný. Čo sa týka tých 

ďalších. Jarabinky, to je škôlka, ktorú stavia súkromný investor a bude buď súkromná 

alebo vyjednáme dobré podmienky, aby sme ju s výraznou zľavou získali pre mestskú časť 

a aby mohla byť teda štátna. V lokalite, kde pribudne veľmi veľké množstvo bytov, 

pretože nielen teda v budove Jarabinky pribudnú stovky bytov, ale aj vo vedľajšej 

Discovery Tower a na celom okolí, Klingerka sa teraz stavia, čiže tam tá škôlka podľa 

môjho názoru je pre nás dôležitá. Pivonkova tam zase pozeráme na tú architektúru budovy 

takú, aká je. Tá má myslím momentálne šesť pavilónov a hovoríme o tom, že by sa tam dal 

pristavať siedmy pavilón rovnako veľký ako tých šesť pred tým. Ale každopádne ja si 

myslím, že pri tých všetkých škôlkach, ktoré vieme získať od investorov napríklad 

investovať vyše jeden milión do nového pavilónu na Pivonkovej  nemá pre nás zmysel a 

nemusíme to teraz už urobiť. Čo sa týka platby. My sme vlastne vyjednali, aj keď je to tam 

teraz trošku komplikované, pretože práve pani riaditeľka škôlky Šťastný vzniesla niektoré 

ďalšie požiadavky, ktoré zvyšujú tie náklady. V zásade pristavanie tej novej kuchyne, 

novej úplne jedálne pre všetky deti a tých štyroch tried, je projekt, ktorý na Šťastnej stojí 

jedna celá dva milióna, kde máme teda dohodu, že šesťstotisíc  vezme na seba YIT. Je to 

predbežná dohoda. Aj keď hovorím na záznam a šesťstotisíc zaplatí mestská časť, pričom 

som dojednal návrh teda platobných podmienok, že tých šesťstotisíc zaplatíme z 

developerského poplatku za projekt ZWIEN, keď nám príde. Čiže nemusíme ich platiť 

vopred, aby to nevytváralo tlak priamo na náš rozpočet. Čiže polku by zaplatil investor a 

polku mestská časť z developerského poplatku projektu ZWIRN. Avšak tie dodatočné 

požiadavky, ktoré vzniesla škôlka, navyšujú náklady toho projektu. Napríklad tá nová 

telocvičňa, ktorú tam chceli, nové práčovne, nové nejaké kabinety a podobne, čiže ešte o 

tom budeme musieť jednať. My sme najprv chceli teda tak, ako som vás aj informoval, 

dohodnúť sa s riaditeľkou škôlky na projekte, s ktorými oni súhlasia ako škôlka a potom 

samozrejme prídeme za vami ako poslancami. Myslím si, že už niekedy budúci alebo ob 

týždeň by sme mohli byť v tejto fáze, že teda máme finálny návrh, ktorý vieme prísť 

predstaviť, vedieť povedať, že bude stáť toľko a toľko a tu sú ešte nejaké alternatívy, s 

ktorými sa dá pracovať. Ale teda nemá to byť, že z poplatku za rozvoj, respektíve polka 

má ísť na vrub investora a druhá polka len kvôli platobným podmienkam by mala ísť z 

poplatku za rozvoj ZWIRN-u, čiže vlastne z nášho bežného rozpočtu by sme to nemuseli 

financovať ani eurom. A čo sa týka rajonizácie. Rajonizácia je odpoveď na to, ak nám 

vybuchne nejaká jedna škola. Napríklad na Mierovej pred rokom sme nevedeli vyše 

sedemdesiat detí prijať. Tam môže pomôcť to, že napríklad Perlu Ružinova presunieme na 

Pošeň. Ale nepomôže nám to riešiť celkový počet, keďže tie naše kapacity jednoducho 

nebudú stačiť o stovky detí. Čiže v rajonizácii si vieme pomôcť tým, že presunieme deti z 

jednej školy do druhej. Ono sa to aj reálne stalo. Na Nevädzovú sme nevedeli prijať všetky 

deti tento rok, takže niektoré museli ísť na Borodáčovu, niektoré na Ružovú dolinu. Tam 

sú potom tie sťažnosti, niektorá škola má lepšie meno, hoci možno neprávom, niektorá 

škola má horšie meno a v tom prípade konkrétnom si tiež myslím, že dnes už je to 

neprávom. Ale tí rodičia to ešte stále nesú v historickej pamäti a veľmi zle vnímajú tieto 

zmeny v rajonizácii. Určite sa im nevyhneme, určite to budeme musieť robiť. Kolegyne na 

školskom úrade a na odbore školstva už nad tým sedia. Ale žiadna rajonizácia nám 

nepomôže vyriešiť to, že budeme potrebovať otvoriť miesta pre povedzme tritisíc detí a 

budeme ich mať len dvetisíc päťsto. Tam sa, bohužiaľ, tým investíciám nevyhneme. 

Dúfam, že som zodpovedal vaše otázky. Nech sa páči. Pani Ďurajkovú prosím s faktickou 

poznámkou. 
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Monika Ďurajková, poslankyňa: Ja nechcem zdržiavať. Ja len jednu poznámku. To isté ste mi 

hovoril, že mi ten projekt predstavíte o jeden-dva týždne v máji. Môžeme si to pustiť zo 

zasadnutia. Takže história sa opakuje. Tak nečakajme, ja neviem, na čo čakáte. Veď ja 

nepotrebujem vidieť úplne, že final-final. Ja len chcem vidieť, že ako to vlastne bude 

vyzerať. Hovorím ja som to doteraz nevidela vôbec, kde to bude, čo to bude, nič som 

nevidela o tom. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: To ma mrzí, lebo predsedom klubov som to ukazoval ten projekt. A 

to, že sa to predložilo teraz, bolo ako keby spôsobené len tým, že teda riaditeľka škôlky 

vzniesla dodatočné požiadavky a celý projekt sa prerábal. Prerábal sa tak, že pôdorys 

budovy ostane úplne nezmenený, ale napríklad na poschodí mali byť len tie dve triedy a 

oni navrhli, že chcú mať celé to druhé poschodie a urobiť tam novú telocvičňu. Čiže to 

boli ako keby zmeny, ktoré sa teraz preprojektovali, plus asi dvadsaťpäť ďalších drobností, 

na ktorých sa stále pracuje. Ale teda ešte nemám ten finálny projekt. Po tomto prerobení, 

zapracovaní poznámok ani ja, ale mám prisľúbené, že možno do konca tohto týždňa ho 

dostanem, tak hneď potom urobíme nejaké stretnutie. Ďakujem. Dámy a páni, sedemnásť 

nula dva. Prerušujem teraz rokovanie o tomto bode programu. 

 

Bod 

Vystúpenie občanov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Nasleduje Hodina občanov. Do programu sme dostali, mám pred 

sebou dve žiadosti obyvateľov Mestskej časti Ružinov o vystúpenie. Prvým, kto požiadal o 

vystúpenie je pani Miklovičová. Taže pani Miklovičová má tri minúty na vystúpenie. 

Ďakujeme veľmi pekne, nech sa páči, tri, dva, jedna, štart. 

 

Miklovičová, obyvateľka Ružinova: Ďakujem za slovo, pán starosta, dobrý deň. Ja sa najprv 

vrátim k letu. Tam vzadu sedia Ružinovčania, jedna časť z nich z päťdesiatich, ktorí sme s 

sami zorganizovali a strávili sme pri mori, teda pri Jadrane, či už na Riminskej alebo 

Makarskej riviére týždeň. Zorganizovali sme sa sami, pretože, aj sme si sami pobyt hradili 

a celé to vzniklo z nasledovných skutočností. Od roku 2011 úrad neorganizuje zájazdy do 

Chorvátska. Tí, ktorí pobyt u mora potrebujú ako terapiu, nemajú odvahu ísť samostatne, i 

keď povedzme vo dvojici priatelia, priateľky alebo manželia. Referencie na destináciu 

dáva ľuďom odvahu alebo istotu. Na Makarsku, žiaľbohu, bola trošku dlhá cesta pre 

niektorých. V talianskom letovisku, ktoré je baby a senior  friendly, bola absolútna 

spokojnosť so všetkým. Na začiatku tohto všetkého bola ústretovosť úradu, bola 

informácia v Echu a potom sme dostali k dispozícii dvakrát zasadačku, za čo vám, pán 

starosta, ďakujeme. Pán zástupca Gašaj prišiel jednu skupinu vyprevadiť a povedal okrem 

iného aj to, že je rád, že sa my seniori dokážeme sami zorganizovať a úrad nám pomôže v 

rámci svojich možností. A keďže seniori majú záujem aj v budúcom roku spoločne 

vycestovať k moru, ako to býva, vždy je čo zlepšovať. Osvojila som si niektoré podnety, 

ktoré ma požiadali títo a ešte tí iní, ktorí tu teraz chýbajú, prezentovať alebo zverejniť. 

Preukázateľne sociálne slabším osobám s evidentne zdravotnou indikáciou by bolo zrejme 

možné a opodstatnené hľadať istý príspevok mestskej časti na pobyt. Poukazujeme na to, 

že mestská časť Petržalka prispieva účastníkom zájazdu, ktorý teda oni tiež organizujú, 

päťdesiat eur. A ak sa podarí pánovi starostovi nadviazať na tradíciu zájazdu, zájazdov, o 

ktorých som hovorila, že prestali v roku 2011, možnože neprezrádzam nejaké tajomstvo, 

možno potom bude aj Umak budúci rok a tam by možno jedným kritériom tiež mohla byť 

zdravotná indikácia. Verím, že v rámci konceptu, ktorý má zatiaľ pracovný názov 

Nadstavbová služba seniorom bude priestor na hľadanie možností, ako byť seniorom 

nápomocný a ako prezentovať úctu k nim službou, ktorá je nechcem povedať, že mimo 

zákona, lebo to nejako trošku evokuje niečo iné, alebo teda je ešte nad ten zákon o 
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sociálnej službe. Ja v to verím, tamtí seniori, ktorí prišli, tiež. A nakoniec vám poviem, čo 

sme si vymysleli jeden slogan, tak ho tu prvýkrát prezentujem. Keď dovolíte, tak to už je 

posledné. Že nás stále baví byť celý život mladí. Veríme, že v Ružinovskom Echu dostane 

priestor aj rozvitý obsah tohto sloganu. A žiaľbohu, Ružinovské Echo je veľmi zle 

distribuované. To mi tu hovoria. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. O problémoch s distribúciou Ružinovského 

Echa som sa už dopočul aj ja a určite to budeme musieť riešiť s riaditeľom spoločnosti. S 

faktickou poznámkou pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, presne to som sa chcel opýtať, lebo nevidím ani vo vestibule tie 

Ružinovské Echá, tiež počúvam od občanov, že to nie je a v podstate bola nejaká 

osemdesiat-deväťdesiatpercentná úspešnosť, ešte som počúval, že ju chceme zvýšiť, aj 

teda pán riaditeľ ma informoval a zrazu taký výpadok, tak verím, že to bude nejak 

napravené. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Musím povedať, že pán riaditeľ vybral novú spoločnosť, s 

ktorou skúša distribuovať a nie sme s ňou spokojní, takže budeme musieť sa navzájom 

porozprávať. Ďalšou prihlásenou vo vystúpeniach občanov je pani Karasová. Mám ale 

informáciu, že sa jej pokazilo auto a že nestihla včas prísť, takže bohužiaľ, jej vystúpenie 

prepadá. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Miklovičovej za to, že ako aktívna 

občianka prišla a vystúpila. 

 

Bod č. 10 - pokračovanie 

Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov  

Martin Chren, starosta MČ: A vraciame sa teda k bodu číslo desať - Koncepcia rozvoja kapacít 

materských a základných škôl. V rozprave nasleduje prihlásený pán predseda 

poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo, pán starosta. Jednak pochvala pre vás, že ste vlastne 

nahradili tú analytickú pozíciu, o ktorej sme sa bavili možno pred pol rokom na 

zastupiteľstve, že teda by bolo dobré, keby Ružinov mal človeka, ktorý robí takéto rôzne 

analýzy a v zásade aj taký mini útvar hodnoty za peniaze v Ružinove a podobne. Takže 

teraz výsledky takého človeka zatiaľ vidíme teda vo vašej práci na tomto materiáli. Som 

rád, že tento materiál vznikol a že tu je. Teší ma, že ste hovorili, že každého pol roka by to 

chcelo aktualizáciu znova prezentovať. Tak jedna prosba pre pána prednostu. My máme 

kontrolu plnenia uznesení a tam je práve jedno uznesenie, kde je tento materiál 

požadovaný a tam je napísané, že je splnené. Ale ono je v plnení tým, že sa bude 

predkladať každého pol roka. Čiže to je taká formálna záležitosť. K samotnému materiálu. 

Som rád, že o tom takto diskutujeme a že to nie sme postavení pred hotovú vec, ale sme 

postavení pred problém, pred čísla a spoločne môžeme hľadať tie najlepšie riešenia. Čiže 

za to ďakujem. Ďakujem aj za doplnenie toho materiálu o tie čísla, ktoré vznikli z 

investičných zámerov. Pritom by som sa rád na chvíľočku pristavil, pretože tie čísla sú do 

istej miery šokujúce. Keď si to spočítate a ja len tak námatkovo som si spočítal Trnávku a 

vyšlo mi tam obrovské množstvo detí, ktoré nám na Trnávke pribudne. Verím, že sú tam aj 

zámery, ktoré sa realizovať nebudú, ale teda vyšlo mi štyritisíc deväťstopäťdesiattri 

nových obyvateľov len na Trnávke. Ak by len tretina z nich boli školopovinné deti, tak to 

je tisíc šesťstotridsaťštyri detí. Tisíc šesťstotridsaťštyri detí, to sú také tri školy, hej? 

Možno dve veľké základné školy. Tak že ten problém máme. Materské školy? No ovocné 

sady uvádzajú tisíc osemstopäťdesiattri obyvateľov. Ja si myslím, že to bude podstatne 

viac, lebo to je cez tisíc bytov, tisíc päťdesiat bytov. Bude tam materská škola s dvoma 

triedami, ak sa nemýlim, ale to tak-tak možno vykryje len čisto teda samotný ten 



43 

 

investičný zámer. Čiže ak si pozrieme tie čísla, aké majú pribudnúť, tak myslím si, že 

nielen budeme mať obrovský problém so základnými školami, čo teda je aj tuná 

konštatované a nad čím sme už sedeli. Ale teda aj tie materské školy ešte si nemyslím, že 

sme za vodou. Tam určite sa na to bude treba pozrieť. A ja viem teda, že dávali ste tu 

všetko, o čom viete. Ja verím, že niektoré veci z toho nebudú. Ja to zopakujem a hlavne 

teda na Trnávke, verím, že na Zlatých Pieskoch nevznikne Relax Zlaté Piesky a že teda to 

západné pobrežie Zlatých Pieskov ostane tak, ako je v územnom pláne regulované na 

rekreáciu a nie na bývanie pre nové a nové rodiny. Je to posledné v Ružinove také cenné 

územie, ktoré máme nezastavané. Bojujeme za Štrkovecké jazero, aby sa na východnom 

brehu nepostavil Urbicum panelák a teraz tuná vznikne v podstate sídlisko alebo teda je 

zámer sídliska. Tak verím, že tie čísla sú také, akože taký najnegatívnejší variant, ktorý asi 

nebude naplnený. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Len by som možno dodal, je to variant najväčších 

projektov. Čiže mnohé tie menšie tam neboli vpísané. Čo sa týka Relaxu Zlaté Piesky, 

váhal som, či ho tam uviesť, pretože to nemá žiadne povolenia, ale bol som účastný 

rokovania na hlavnom meste, kde teda rokovali o tom, ako dostať záväzné stanovisko a 

dostali odporúčania od hlavného mesta, ako pozmeniť ten projekt, aby im záväzné 

stanovisko mohlo byť vydané. Čiže nepovažujem to za úplne nulovú pravdepodobnosť v 

tomto prípade. Nasleduje pán poslanec Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja sa pripojím k mojím kolegom, ktorí tu ďakujú za 

ten materiál. Áno, naozaj aj ja musím poďakovať, ale teda len sčasti. Tie materské školy, 

to naozaj neviem teda presne, či ste to vy presne robil všetko, ale to musím normálne 

zatlieskať. Bohužiaľ, už teda s tými základnými školami nie som až taký spokojný. Asi 

viete, že to je moja nejaká téma, ktorú už tu pol roka stále na zastupiteľstve hovorím o 

tom, že máme problém. Som rád, že aj tento materiál tomu dal za pravdu, že máme 

problém. Ale teraz mi tak chýba, chýba mi tam strašne to, čo v tých materských školách je, 

že naozaj tá koncepcia, pretože tie kapacity, ktoré sú tu spomenuté, že poďme tu nejak 

postaviť nejaký areál alebo teda poďme nejakú budovu postaviť, neviem, že či pol roka 

odkedy sme sa tu prvýkrát o tom bavili, je príliš dlhá... je to určite príliš dlhá doba na to, 

aby sme si len povedali, že tu bude nejaký areál. Už ja som očakával, že už niečo viac, že 

bude niečo viac, že však vieme, že teda sa to nepostaví za pol roka. Všetky tie 

schvaľovačky, to môžu byť aj roky. Budúci rok budeme mať naozaj problém s tými 

základnými školami. A ja som už čakal, že budeme troška ďalej v tomto smere. Naozaj 

apelujem na vedenie úradu, aby všetky možné kapacity, ktoré sa budú dať, aby venovali 

tomuto problému, aby sa to čím skôr vyriešilo a čím skôr začali stavať nejaké kapacity 

základných škôl, pretože naozaj ten budúci rok bude veľmi kľúčový a občania budú asi 

veľmi nahnevaní, keď sa nedostanú do školy do svojej spádovej. Ďakujem. 

 

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

Kulifajová. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ďakujem, pán starosta. Ako všetci ďakujú, ja nechcem 

poďakovať za seba, ale verím, že čítam myšlienky celému nášmu poslaneckému  klubu, 

takže ďakujem za celý nás poslanecký klub. Koncepcia rozvoja materských a základných 

škôl v našej mestskej časti je naozaj podrobne rozpracovaná. Je to dvadsať strán, kde je 

naozaj vidieť, že nad tým je kopec roboty. Dokonca ako obdivujem, že starosta sedí a 

naozaj dvadsať strán sám píše a naozaj to má hlavu a pätu. Chcem upozorniť všetkých, že 

toto nie je o tom, že máme Arabelin prsteň, kde nezoberieme do úvahy rozpočet, financie, 

nejaké virtuálne projekty, ktoré sú naplánované, ale proste ešte nemáme skutočný stav, 

koľko rodín, koľko detí. Môžeme robiť akurát s číslami, ktoré naozaj máme, ale 
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nepostavíme tu školy a škôlky zo dňa na deň, takže to chce nejaký čas a nedá sa to všetko 

robiť zo dňa na deň tak, ako si to predstavujeme a určite by sme ten prsteň naozaj radi 

mali. Ale bohužiaľ, taká je realita. Pán starosta v materiáli uvádza, že šesťdesiatsedem detí 

nad tri roky nebolo prijatých momentálne k septembru v našich materských škôlkach, ale 

že do konca roka budú vybudované kapacity, ktoré by tieto deti vedeli pokryť. A preto si 

dovolím s pani Barancovou, sme nad tým uvažovali a dovolíme si doplniť dané uznesenie 

o bod D, ktoré by sme chceli, aby malo takéto znenie. Takže doplnili by sme uznesenie o 

bod D, kde Mestské zastupiteľstvo odporúča riaditeľkám materských škôlok, aby pri 

rozhodovaní o prijatí detí do novovytvorených tried zohľadnili prioritne kategóriu detí, 

ktoré pre nedostatok kapacít neboli prijaté k septembru. Takže toto je náš návrh. Myslím 

si, že tie deti by mohli dostať nejaké prednostné upozornenie alebo zváženie. Ďakujem. 

 

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

Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Áno, ďakujem, to bol aj vlastne môj ten apel, aby sme videli 

vlastne, ako to dopadlo v Borodáčovej, že teda či tie deti naozaj boli prijaté tie, ktoré mali 

byť. To znamená od troch rokov ružinovské. Takže by sme to radi videli a tým pádom nám 

to dá nejaký signál, že tie deti, ktoré budú do ďalších tých ďalších dvoch prijaté, tak budú 

vlastne tie, ktoré by mali byť. A ja ešte chcem povedať to, čo som zabudla povedať, že my 

síce už nebudeme mať problém, ktorý teda rieši tieto tri škôlky, ale my máme stále 

problém s deťmi, ktoré sú narodené druhého deviaty a na to nezabúdajme, pretože sú tu 

matky, ktoré musia ísť druhého deviaty do práce. Takže je tu stále ten problém, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, pani vedúca odboru Vasilová má informáciu o Borodáčovej už 

medzičasom a čo som chcel ešte povedať, keď som povedal, že naše VZN, že 

deväťdesiatšesť percent detí, ktoré sme prijali, boli ružinovské deti v našich škôlkach a 

viete, že ja som sa ani vopred netajil s tým, že stopercentnú úspešnosť sa nám nepodarí 

dosiahnuť. Jednak by to bolo zo zákona diskriminačné a jednak rozhodujú riaditelia škôl a 

my ich teda vieme usmerniť odporúčaním. Také je aj to naše VZN. Ale teda pozerali sme 

si aj tých tri celá deväť percenta neružinovských a musím povedať, že vo väčšine prípadov 

aj z nich tam naozaj existovali dôvody, ktoré sú vysvetliteľné. Napríklad, že je to dieťa 

učiteľky, ktorá v tej škôlke pracuje alebo je to dieťa, ktoré už má v tej škôlke staršieho 

súrodenca a teda rodičovi bolo umožnené, aby nemusel obiehať každé ráno dve škôlky, 

dať tam aj to svoje dieťa. Alebo napríklad sú to deti, ktoré patria teda nejakej matke 

umiestnenej v krízovom centre  na území Ružinova a viete, že tu máme to centrum pre 

týrané ženy napríklad, ktoré síce nemá trvalý pobyt v Ružinove, ale teda pôsobí tu. Ak sa 

chce zariadiť a začleniť do života, tak im vychádzame v ústrety. Čiže aj z tých štyroch 

percent toto je naozaj drvivá väčšina prípadov. Pani Vasilová, údaje za Borodáčovu. 

 

Ľuboslava Vasilová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu: /nezrozumiteľné/ starosta 

neprečíta po mne, dobre? Len chcem povedať v úvode, že pán riaditeľ poverený pán 

riaditeľ Materskej školy Borodáčova regulárne zverejnil informáciu zákonným zástupcom, 

že bude prijímať deti do materskej školy. Takže k termínu, kedy mali rodičia podávať 

žiadosti, bolo podaných  šesťdesiattri žiadostí. Kapacita materskej školy bola stanovená 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na štyridsať miest. Neúspešných žiadateľov 

bolo dvadsaťtri, z toho dvadsaťjedna bolo detí mladších ako tri roky. Ružinovských detí 

bolo prijatých dvadsaťosem, neružinovských bolo dvanásť. Štatistika veková. Štyri roky 

sedem detí, tri roky dvadsaťšesť detí, dva roky dve deti. To musím uviesť na pravú mieru, 

lebo aj pán riaditeľ je otec a päťročných je päť. To je všetko. Dúfam, že stačí taká 

štatistika. Nie, ale môžem to urobiť a keď mi dáte mail, ja vám to pošlem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Vieme to urobiť aj v percentách, áno. Ďakujem veľmi pekne. V 

rozprave s druhým príspevkom nasleduje pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja nadviažem vlastne na to,o čom sa tu hovorilo a to sú práve 

tie počty prijatých, neprijatých a tak ďalej. Ja som to už spomínal, myslím, že na miestnej 

rade alebo teda na viacerých fórach. Máme VZN-ko o prijímaní detí do materských škôl, 

ktoré aj práve pre tie dôvody, ktoré ste teraz spomínali, že sú tam výnimky a tak ďalej, by 

chcelo nejaký update, novelizáciu pre budúci rok, navyše máme teraz trošku silnejšiu 

oporu v tom, že teda pokiaľ mám správne informácie, tak prokuratúra je na našej strane, 

čiže podľa jej právneho názoru máme právo nejakým spôsobom regulovať tie prijímané 

deti. Čiže chcem pripomenúť, že asi je čas začať pripravovať možno nejaký ten update 

toho VZN alebo novelizáciu, kde zohľadníme už tú reálnu aplikačnú prax. Čiže povedzme 

aj tie výnimky zamestnancov materských škôl, základných škôl a krízové centrum a 

podobne, aby to bolo teda v poriadku a aby teda aj vedenia materských škôl boli spokojné, 

že vedia tam tie svoje špecifické potreby zohľadniť. Ale na druhej strane, aby to bolo 

regulované, aby naozaj tí, ktorí nie sú priamo z Ružinova, nie je tam relevantný dôvod, tak 

aby neboli z nejakých dôvodov uprednostnení. Čiže toto by som rád možno už teraz 

inicioval, aby sme to potom narýchlo neriešili a aby aj ten formát prihlášok odporúčaný 

bol už vo februári prihlásený, kedy sa zverejňuje prípadne aj to, čo boli diskusie o 

elektronickej registrácii a podobne. Takisto myslím, že pán kolega poslanec pripravuje 

interpeláciu, že by sme radi vedeli tie výsledky z tohto roku, ako to dopadlo, lebo boli 

sľúbené, ale zatiaľ nevieme teda reálne, ako to bolo podľa tých materských škôl, koľko z 

nich reálne používalo ten bodový systém a koľko bolo tých výnimiek, aby sme teda boli 

nejakým spôsobom pripravení. Takže to asi sa toho ujme potom pán kolega poslanec. A 

jednu drobnú poznámku ešte teda si dovolím k tým počtom a vrátim sa k tomu 

analytickému materiálu. Mňa tam zaskočilo jedno číslo. Keďže som poslanec za Pošeň a 

Pošeň tam má dvetisíc nových obyvateľov z Yosarie od MiddleCapu. Nepamätám si, že by 

takéto číslo uvádzali. Zdá sa mi prehnané, lebo dvetisíc ľudí. Ovocné sady je množstvo 

bytových domov a je tam odhadovaný počet cez tisíc osemsto. Čiže dvetisíc ľudí na malej 

ploche bývalého obchodného domu Ružinov sa mi vidí prehnané. Takže verím, že to je 

buď preklep alebo teda, že na nás sa Yosaria nechystá nejaké také prekvapenie a 

zaľudnenie, lebo to je dvetisíc ľudí, to je možno tristo-štyristo detí, to je možno tisíc áut 

ďalších na Pošni a podobne, tak... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Je to číslo, developer nám neposkytol žiadne číslo, pretože žiaden 

projekt neexistuje, čiže dal som to tam ja osobne ako odhad zase, aby sme sa pohybovali 

na tej negatívnej hrane. Vychádzal som z toho, že pôvodný projekt Yosaria toho 

obchodného centra s akým počtom parkovacích miest vychádzal. Čiže budeme sa, 

samozrejme, snažiť, aby to bolo výrazne menej a neberte to prosím tak. Nie je to naozaj 

číslo od MiddleCapu. Oni nám žiadne neposkytli. A pozeral som sa na porovnateľné 

projekty na porovnateľnej ploche a vybral som najhorší možný variant. Takže tak. Pani 

poslankyňa Barancová s faktickou poznámkou. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som reagovala na pána Hercega s 

tým, že my sme teda skutočne mali v pláne na komisii školstva, že čo sa týka toho VZN-

ka, aká je teda aplikačná prax. Chystáme sa teda osloviť riaditeľky materských škôl, aby 

nám tie výstupy poskytli. Samozrejme, že nechávali sme tomu priestor, pretože 

nemôžeme, pretože to VZN-ko vstúpilo len prednedávnom do platnosti. Takže preto to 

nemôžeme riešiť hneď. Takže ja chcem veľmi pekne poďakovať za vás, že uvažujeme 

rovnako. Možno ešte by som chcela povedať takú vec, že hovoríte o ako teda si všímam 

takú diskusiu, stále teda sa tu hovoria veci, ktoré treba opraviť. Ja by som možno chcela 

poprosiť o jednu vec a to je takú, že skúsiť dávať aj návrhy. Lebo to nie je otázka toho, že 
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len teda povieme, že čo treba opraviť. Ale v súčasnej situácii, kde sa nachádzame pri 

zložitosti, tak treba to opraviť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Poprosím ešte o čas. Môžem predĺžiť?  

 

Martin Chren, starosta MČ: Vy máte faktickú poznámku, to je maximálne jedna minúta. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Tak môžem ešte raz  sa a môžem? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Môžete sa prihlásiť riadnym príspevkom po pani poslankyni 

Pilkovej, ktorá je v poradí. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Áno, dobre. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani Pilková, nech sa páči. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela reflektovať na rady školy, 

ktorých sa zúčastňujeme ako poslanci a jedna vec je koncepcia rozvoja kapacít materských 

škôl a základných. Druhá vec je, že tie deti nemá kto učiť už v poslednej dobe.  Čo vieme, 

že učiteľov je strašne málo a častokrát sa vykrývajú navzájom a stáva sa, že triedny učiteľ 

povedzme vo štvrtom ročníku musí odísť, aby sa mohol ujať prváčikov. To je jasné, to 

teraz nevyčítam vám ako chybu, je to skôr na zamyslenie sa, že čo ďalej, ako ich podporiť, 

či už nejakým uvítacím bonusom, nájomnými bytmi alebo nejakým podchytením na 

pedagogickej vysokej škole. Lebo čo som sa teraz dopočula posledne na Vrútockej, tak 

chýbajú asi traja učitelia a častokrát chýba angličtinár a zastupujú to ľudia proste, ktorí nie 

sú adekvátne, nemajú tú profesionálnu stránku v poriadku, takže iba tak. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, ďakujem veľmi pekne. O tom je presne tretia časť tohto 

materiálu a poďme uvažovať aj o ďalších opatreniach. Ja zároveň dúfam, že teraz na jeseň 

sa pustíme aj do koncepcie stratégie vzdelávania, lebo tu riešime ako keby priestory. Zase, 

hasíme od toho, čo najviac horí. Prvý náš problém je, aby sme mali kam umiestniť deti. 

Ale keď začneme riešiť tento problém, tak sa musíme začať zaoberať aj tou kvalitatívnou 

stránkou. To znamená, ako učiť naše deti, integrované vzdelávanie, špecializované 

požiadavky v škôlkach, na školách a tak ďalej a to budeme teda sa snažiť riešiť 

koncepciou v ďalšom kroku, ale tú už nebudem písať ja, lebo tomu sa fakt nerozumiem. 

Pani poslankyňa Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ja by som to teda ešte chcela dokončiť s tým, že keď sme aj 

tvorili to VZN-ko, sami všetci viete, že aké to bolo veľmi zložité vôbec také niečo vytvoriť 

a nejaké odporúčania a samozrejme, že tam boli rôzne prieťahy so zákonom a podobne. Ja 

by som skutočne možno apelovala a dala takú výzvu, aby sme vyslali taký signál takej 

spolupatričnosti a snažili sa teda chápať všetky súvislosti, ktoré sú. Podľa mňa je veľmi 

ťažko naformulovať také VZN-ko a zakomponovať doňho všetky tie situácie, ktoré môžu 

nastať. Možno namodelujem len jednu, ako ju tam dať. Predstavte si, že deti, dve deti 

chodia do materskej škôlky alebo to je jedno, nezávisí od počtu. A sa presťahujú a sú 

prijaté v tej škôlke a sa presťahujú, idú poviem do Petržalky, tam neni voľné miesto, čo 

teraz s nimi? Takže skúsime potom všetky tie situácie teda zvážiť, ktoré tam nastávajú, aby 

aj teda občania vedeli, aké tie situácie môžu nastať. A teda vyzývam všetkých, aby sa teda 

podieľali na tvorbe takéhoto VZN-ka. Ďakujem pekne. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani poslankyni. S faktickou poznámkou ešte 

pani poslankyňa Kulifajová. Zase prižmúrime oko, ale počas príspevku sa treba hlásiť s 

faktickou, nie po ňom. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ďakujem. Ja by som chcela iba nadviazať na pani Barancovú, 

ktorá aj povedala, že veľmi radi privítame nejaké návrhy v danom smere, ale chcem veľmi 

pekne všetkých poprosiť, aby boli v súlade s platnou legislatívou, pretože len tak, keď 

prídeme s nejakými návrhmi, že sa mi, páčilo by sa mi toto alebo tamto, tak práve to 

zaberá veľmi veľa času, aby sme my riešili, že či je to v súlade s platnou legislatívou a tam 

sme sa pri tvorbe VZN-ka aj veľmi dlho zdržali. Takže veľmi radi privítame na nejaké 

návrhy, ako to upraviť, ale poprosím, aby sme už mali aj pripravené, či je to v súlade s 

platnou legislatívou. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Naozaj musím povedať, že sme informovaní, 

že ZMOS dostal stanovisko Generálnej prokuratúry, ktorá prioritne teda overovala VZN 

mestskej časti Petržalka, ktorá išla skôr trošku inou cestou, ale takisto prokuratúra si 

vyžiadala aj naše platné VZN a takisto sa naň pozerala. Tá reakcia bola, že jednoznačná, 

že mestská časť má právo diskriminovať deti z iných mestských častí, respektíve obec z 

iných obcí. Odôvodnenie bolo veľmi logicky odôvodnené aj tým, že štát neprispieva na 

všetky náklady materských škôl, pretože napríklad investičné náklady si obce hradia sami 

a preto majú právo uprednostňovať deti zo svojej obce, respektíve zo svojej mestskej časti. 

A na základe toho možno trošku s pritiahnutím za vlasy by sa dalo aj uvažovať so zmenou 

VZN tak, že by sme povedali,  že prijímame len ružinovské deti a dostali by sme sa zase 

trošku na hranu, lebo úplne toto tá Generálna prokuratúra nepovedala v tom svojom 

stanovisku, ale rozhodne by sme boli na oveľa pevnejšej pôde, než sme boli v máji, keď 

sme na tom samotnom VZN-ku spoločne pracovali. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa do 

rozpravy nikto ďalší nehlási, vyhlasujem rozpravu za ukončenú a poprosím návrhovú 

komisiu, aby najprv uviedla hlasovanie o doplňujúcom návrhu pani poslankyne a potom o 

návrhu ako celku. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Áno, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, ideme hlasovať o doplnení uznesenia k bodu číslo desať, ktoré znie, ktoré 

predkladajú poslankyne Mária Barancová a Marcela Kulifajová a ktoré znie. Miestne   

zastupiteľstvo odporúča riaditeľkám materských škôlok, aby pri rozhodovaní o prijatí detí 

do novootvorených tried zohľadnili prioritne kategóriu detí, ktoré pre nedostatok kapacít 

neboli prijaté. Pán starosta, dajte prosím hlasovať o doplnenie tohto uznesenia. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Panie poslankyne a páni poslanci, prosím, 

hlasujte o doplňujúcom návrhu. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že doplňujúci návrh bol prijatý počtom hlasov dvadsaťtri za z 

dvadsaťtri prítomných, čiže jednohlasne. 

hlasovanie č. 15 

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

 - návrh na doplnenie uznesenia bol schválený 

 

Martin Chren, starosta MČ: Poprosím návrhovú komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Ideme pokračovať k bodu číslo desať. Vážené 

panie poslankyne, vážení páni poslanci, ideme hlasovať o návrhu uznesenia číslo desať. Je 

to Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov. Pán starosta, dajte prosím hlasovať o uvedenom návrhu. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Prosím teda hlasujte o uznesení, ako bolo navrhnuté. 

 

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

dvadsaťdva z dvadsaťtri prítomných. Jeden poslanec nehlasoval. Bolo to v poriadku, či 

nefungovalo zariadenie? Chcete zopakovať hlasovanie? Môžeme do záznamu, ak chcete, 

tak môžete do záznamu uviesť, ako ste chcel hlasovať. Za. Čiže prosím uviesť do 

záznamu, že aj pán poslanec Strapák chcel hlasovať za. Ďakujem veľmi pekne. 

hlasovanie č. 16 

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

 -uznesenie č. 109/VII/2019 

 

Bod 

Vystúpenie občanov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, mám na vás jednu otázku. Kývajú tu na mňa 

vicestarostovia. Pani Karasová bola prihlásená do vystúpení občanov. Ona nestihla prísť 

načas. Chcem sa spýtať, či by ste všeobecným súhlasom súhlasili s tým, aby mohla ako 

občianka Ružinova vystúpiť teraz. Tri minúty. Tak vidím, že aklamačne všetci súhlasia, 

tak pani Karasová, nech sa páči, máte svoje tri minúty. Nech sa páči. 

 

p. Karasová, obyvateľka Ružinova: Dobrý deň, ja sa v prvom rade chcem ospravedlniť, ale zajtra 

idem na jeden pohreb, tak som sa musela trošku zdržať. Vážený pán starosta, vážení páni 

poslanci, panie poslankyne, milí hostia. Ja by som chcela niečo povedať hlavne k práci 

sociálneho oddelenia tohto úradu. Priznám sa, že veľmi som sa tešila, keď sa zmenil ako 

šéf za tohto nášho mladého, že sa to tu pohne. Lenže uvedomujem si, že zrejme so starými 

tými sa veľké zmeny robiť nedajú. No ale neviem. Ide o sociálne oddelenie. Ešte v marci 

som požiadala, že chcem pracovať v sociálnej komisii, keďže mám sama zo svojho života 

také neblahé skúsenosti a ide mi stále o to, aby boli prepojené na toto sociálne oddelenie 

na nemocnice na určité oddelenia, kde sa dostávajú osamelí ľudia, starší ľudia na nejakú 

dobu, ktorí nemajú nikoho. A aby to bolo, veď proste, aby tí lekári vedeli zavolať, že tento 

pán alebo táto pani potrebuje nejakého asistenta, kto by sa postaral o to. No priznám sa, ja 

som mala obarené nohy a lekár mi povedal, že teda nemôžem nič robiť a tak. A keď som 

prišla domov, tak som hodinu s poviazanými nohami musela ešte umývať napríklad 

kuchyňu, kde bola tá polievka vriaca a to sú také drobnosti, aj iné veci boli. No skrátka 

požiadala som vtedy pani Repášovú, že nech mi dá na pevnú linku vedieť, kedy bude to 

nejaké stretnutie, kde sa malo o tom nejak pojednávať. Sľúbila, že áno. Bohužiaľ, ja som v 

tom čase dostala nový telefón, taký ten, ja tomu hovorím rozkorčuľovávací, ktorý ešte 

dodnes s ním neviem poriadne pracovať. No ale ešte naviac bol pokazený, takže ona mi 

nedala vedieť. Jednoducho všetkým poslala zrejme len SMS-ku na ten, čo mne 

nefungoval. Takže som sa to nedozvedela. Keď som im to volala, tak mi jednoducho 

povedala, no a čo som mala, sto ľuďom som mala popísať a to všetko vyvolávať? Viete, 

tak ma to zarazilo, že pracovníčka sociálneho oddelenia, veď to je niečo, to najcitlivejšie 

by malo byť k ľuďom. Ak sa takto za... správa proste človek, tak ja si myslím, že takí 

ľudia by nemali robiť na sociálnom oddelení a vôbec to, ako to vyzerá na sociálnom 

oddelení. Neviem, či sú spokojní tí všetci Ružinovčania, ktorí by radi privítali nejaké 

zmeny, aby sa o nich viacej postaralo. Je mi to strašne ľúto, že v tomto sa nedá zatiaľ 

pohnúť a mne to pripadá skôr toto, že by to mali premenovať na zájazdové oddelenie, lebo 

toho sem chodí viac. No ale takto väčšinou tam chodia zdraví, ktorí nepotrebujú nič, no. 

Druhá vec je, ešte chcem poprosiť takú maličkosť. Musím povedať. Sekretárky na 

sekretariáte pána starostu. Viete, že som od, áno, od vás som žiadala vtedy ten list, čo sme 

posielali tomu  primátorovi Vallovi. Stále bojujem totiž o to, že Ružinov je jediná časť, aj 
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teda Štrkovec spolu s tým, že odtiaľto nechodí ani jeden spoj priamo na Hlavnú stanicu, čo 

sú teda zúfalé tieto rána. Pardon. No skrátka a dobre, neviem, môžem ďalej? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čas, bohužiaľ, uplynul. Možno... 

 

p. Karasová, obyvateľka Ružinova: Ja len poviem tú vetu teda... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Jednu vetu... 

 

p. Karasová, obyvateľka Ružinova: Ak môžem dokončiť. Že tak konečne, keď som dostala po 

dlhom čase odpoveď, tak viete, čo tam bolo napísané od tých dievčat? Že preto žiadam, 

lebo ráno bývajú električky aj tieto trolejbusy plné a ja sa tam nevojdem.  Tak ak to 

dostane pán Vallo, tak možnože si pomyslí, že to musí tá pani asi schudnúť, aby sa tam 

vošla. Tak len toľko zatiaľ. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Toto dám vyšetriť, pani Karasová, že ako bola tá formulácia. 

Každopádne, dovolím si povedať, my sme teda na základe vášho podnetu poslali 

magistrátu dopyt s tým, že žiadame o zriadenie priamej električkovej linky na Hlavnú 

stanicu. Koncepcia hlavného mesta pri tomto je teraz trošku iná. Čiže zaviedli tú 

koncepciu metra, aby sa nechodilo odvšadiaľ všade priamymi linkami, ale skôr častejšími 

linkami, kde na jeden prestup sa dostanete z jedného konca mesta na druhý. A k tomu 

prvému, čo ste hovorili, to ste asi chceli hovoriť nie o sociálnom oddelení, ale o sociálnej 

komisii, kde ste sa hlásili za členku a nevybrali vás. Ok. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, 

pani Karasová. 

 

p. Karasová, obyvateľka Ružinova: Aj ja vám ďakujem. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ak by teda sociálna komisia chcela zvážiť ešte ďalšieho člena, 

keďže pani Karasová nedostala SMS-ku, tak môže na ďalšom rokovaní, samozrejme, 

zvážiť. Je to rozhodnutie sociálnej komisie. S faktickou poznámkou? Tak sa skúste 

faktickou prihlásiť a nie rozpravou, pani poslankyňa. Tak, nech sa páči. 

 

Eva Bacigalová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som pani Karasovú poprosiť, aby 

sme sa spojili, aby som sa s ňou ako šéfka sociálnej komisie mohla porozprávať o jej 

návrhoch a veľmi rada si ich vypočujem a zhodnotíme, v čom vieme pomôcť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Ďakujem veľmi pekne, že 

sme umožnili pani Karasovej teda vystúpiť, aj keď nestihla prísť načas. 

 

Bod č. 11 

Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: A teraz by sme sa mali posunúť k ďalšiemu bodu nášho programu. 

Ide o bod číslo jedenásť. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku hlavného mesta zvereného do správy Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov. Návrh príde predniesť pán riaditeľ základnej školy na 

Drieňovej, pán magister Kalna. 

 

Mgr. Gabriel Kalna, riaditeľ Základnej školy Drieňová: Dobrý deň. Vážený pán starosta, 

vážení páni vicestarostovia, pán prednosta, vážení poslanci a panie poslankyne. Dovoľte 
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mi predniesť vám návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa. Týka sa to 

prenájmu nehnuteľného majetku v našich priestoroch, vlastne nebytových priestoroch 

školskej jedálne. Predĺženie sa týka pre spoločnosť HLZ, s.r.o., Pri Hrubej lúke 11, ktorí 

vlastne si tieto priestory prenajímajú už desať rokov a zmluva im končí k tridsiatemu 

prvému dvanásty 2019. Zmluva by bola predĺžená za celkové ročné nájomné štyritisíc 

štyristoštyridsaťsedem eur a štyridsať centov na dobu určitú do tridsiateho prvého 

dvanásty 2020. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ a otváram rozpravu k tomuto 

bodu programu. Prvá prihlásená pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem, ja dnes vyhrávam súťaž o najrýchlejšie prsty. 

Ďakujem, ja mám k tomuto materiálu takú poznámku. Ja teda za ten materiál nebudem 

hlasovať, lebo mi chýbajú informácie, prečo vlastne sme sa rozhodli podporiť súkromne 

prevádzkovanú jedáleň, keď tu máme väčšinu škôl teda štátne prevádzkované jedálne. 

Čiže v tom materiáli mi to chýba tá informácia. Nejakú analýzu tých nákladov a výnosov 

prečo je to výhodnejšie pre mestskú časť, respektíve pre vás ako pre školu. Tiež mi chýba 

teda dôvod toho osobitného zreteľa. Neviem, že či to je to, že deťom chutí strava, že či to 

je ten osobitý zreteľ. Ale vlastne prečo teda nebola vyhlásená súťaž. To sa tam tiež vlastne 

vôbec nedozvieme, že čo je ten osobitný zreteľ a prečo tam nie je vyhlásená súťaž na 

prevádzkovateľa. Lebo keď my budeme všetko dávať pod osobitý zreteľ, tak potom 

vlastne nemusíme nič nikdy obstarávať a zrušme potom celé oddelenie na obstarávanie. 

Tiež mi chýba teda v materiáli informácia, koľko dostávate peňazí od mestskej časti a 

naozaj porovnanie výdavkov, keby sme to prevádzkovali súkromne a keby sme to 

prevádzkovali štátne. Lebo naozaj my sa ako poslanci z toho materiálu veľa nedozvieme. 

Nám je len predložené na schválenie, že teda bude to bez súťaže a bude to prevádzkované 

súkromne. Ale neviem vlastne ten kontext za tým. Čiže ja viem, že teraz je už asi neskoro 

sa na to pýtať. Ale teda ja len hovorím, prečo za to nebudem hlasovať, zdržím sa 

hlasovania, ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ak by som mohol zareagovať. My sme to teda intenzívne sa o tom 

rokovalo na viacerých komisiách aj na miestnej rade. Možnože na mnohé odpovede by ste 

dostali odpoveď, ak by ste sa so svojimi kolegami aj z poslaneckého klubu bavili. 

Historicky tri jedálne na našich školách sú prevádzkované súkromne. Neviem prečo to tak 

je, proste historicky na troch školách máme súkromné jedálne a pri všetkých troch končí 

zmluva. Pri jednej končí na konci tohto roka, pri dvoch na konci budúceho roka. Prišla 

požiadavka teda od pána riaditeľa, ktorý nás informoval, že je spokojný a že žiaci sú 

spokojní s prevádzkou tej jedálne a že chce predĺžiť tú zmluvu. My sme zistili presne to, 

čo hovoríte, pani poslankyňa, že proste nie je možné bez súťaže predĺžiť takúto zmluvu. 

Dokonca tá pôvodná požiadavka bola na štyri roky, hej? A súhlasíme úplne s tým, čo 

hovoríte. Takáto vec musí byť urobená súťažou. Dokonca ale ide o veľmi komplikovanú 

súťaž, keďže to je v podstate koncesná zmluva podľa všetkého a nedá sa to už dneska 

obstarať tak, aby to bolo stihnuté do konca roka. Čiže jedinou možnosťou, ktorú máme, je 

predĺžiť dočasne túto zmluvu. My sme navrhli do konca budúceho roku tak, ako majú tie 

dve ďalšie súkromné jedálne. Na miestnej rade bola intenzívna diskusia. Pán poslanec 

Bodnár s tým určite vystúpi, že to navrhuje predĺžiť len do konca školského roka. Ja som 

sľúbil, že dám odpoveď, či sa tá koncesia dá obstarať aj do konca školského roka. 

Odpoveď teda je takáto aj pre pána Bodnára vopred. Dá sa to stihnúť a nie je to to, čo pán 

riaditeľ preferuje. Ale dá sa to stihnúť aj do konca školského roka a čiže takto. Áno, máte 

úplnú pravdu, treba urobiť súťaž. Bohužiaľ, tá súťaž je taká komplikovaná, že sa do konca 

roka nestihne urobiť. Keď vyprší tá zmluva, preto vás prosím o podporu tohto materiálu, či 

už bude do konca budúceho roka alebo len do júna budúceho roka, do konca školského 
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roka, aby sme mali čas práve vyhlásiť súťaž a budeme robiť už súťaž na všetky tri jedálne 

súkromné, ktoré máme. My nechceme privatizovať žiadnu jedáleň z tých, ktoré sú 

zostávajúce na našich školách, ale tri už historicky súkromné sú. Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Bodnár mal riadny príspevok asi. Nech sa páči, pán poslanec Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Vlastne Monika sa spýtala všetky otázky, ktoré som 

sa chcel spýtať ja,y ma predbehla, ale nestihol som jej odpovedať na tie otázky, pretože sa 

ma ich pýtala pred tým. Ok, dobre, zaznelo to. A ja som si tam všimol v materiáli, že 

všetky tie najväčšie školy prevádzkujú súkromní prevádzkovatelia. Čiže je to zvláštne, že 

im sa to oplatí a nám sa to neoplatí ako mestskej časti? To je, proste riešme to sami v našej 

réžii a ďalšia vec je, že ste vlastne sľúbili na porade predsedov klubov, že sa súťaž vyhlási, 

čiže dávate nám čestné slovo alebo mám napísať uznesenie, aby ste tú súťaž vyhlásili tak, 

aby sa stihlo sa súťaž zrealizovať tak, aby od budúceho leta mali tí noví víťazi súťaží 

mohli prevádzkovať jedálne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nie, my súťaž musíme vyhlásiť zo zákona. Akurát už dneska vieme, 

že sa nedá stihnúť do tridsiateho prvého dvanásty tohto roka. Preto musíme predĺžiť túto 

zmluvu dočasne aspoň teda buď do konca školského roka. To by ste museli dať 

pozmeňujúci návrh alebo do konca teda budúceho roka a budúci rok, respektíve už teraz na 

jeseň začneme pripravovať súťaž na všetky tri jedálne, ktoré sú súkromné. Ak sa teda 

neuznesie zastupiteľstvo, že ich máme zobrať pod seba ako pod mestskú časť. A čo sa 

priznám sa, mi ani nenapadlo a bolo by to hrozne komplikované a hrozne veľa roboty s 

tým. Ak nie sú nejaké základné výhrady, mám pocit, možno ma pán prednosta doplní, že 

určite na to nedoplácame. Naopak dostávame nejakú formu nájmu, čiže máme nejaký 

zvýšený príjem z toho. Ja rozhodne nie som fanúšikom toho, aby sme aj ďalšie jedálne 

dávali do prevádzky súkromníkom, ale pri týchto troch, ďakujem. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Takto. My to môžeme prevádzkovať vo vlastnej réžii, lebo nám sa to 

oplatí. To sú tri najväčšie. A prečo si súkromníci rozobrali tri najväčšie? Teraz nie, že by 

som bol nejaký komunista, že všetko zoštátnime, ale proste sú to tri najväčšie. A pardon, 

ešte mám čas tam. Ide o to, že vy hovoríte, že koncesnú súťaž na všetky tri jedálne. Ale 

pozor na to, lebo na Ostredkovej končí až o tri roky. Čiže my tuším, že 2022 tam je, ak si 

dobre pamätám. Či všetky tri naraz končia? Určite? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nie. Táto končí teraz a tie dve ďalšie budúci rok. Ale dobre. Kľudne 

si k tomuto sadnime. Viete, tie problémy nie sú len finančné, hej? Niekedy sa, viem že 

teda o jednej jedálni platí to, že kým sme tam, kým sme ju prevádzkovali my, bolo tam päť 

kuchárok a stále sa sťažovalo, že ich je málo. Potom sa dala práve do prenájmu tým 

samotným kuchárkam a už zrazu tam robia tri a stíhajú, keď robia na svojom, hej? Že to 

má, má to veľa dopadov a o tomto si treba naozaj principiálne povedať. Odpoveď ale je 

teda, že nechceme sa vyhnúť súťaži, naopak chceme robiť súťaž. V tomto jednom 

konkrétnom prípade ju ale nestihneme. Preto musíme predĺžiť tú zmluvu dočasne. 

 

Mgr. Gabriel Kalna, riaditeľ Základnej školy Drieňová: Ak by som mohol ešte zareagovať aj ja 

na niektoré tie otázky. Tak ja som riaditeľom jedenásty rok a keď som prišiel, už jedáleň 

bola v tomto súkromnom vlastníctve. Tá história sa viaže na to, že v podstate budúci rok to 

bude pätnásty rok, čo sú všetky tieto tri školy so súkromnou školskou jedálňou a my tie 

informácie ako riaditelia máme také, že boli v úvodzovkách prinútené ísť do tohto 

experimentu. A jednoducho, keby nešli do toho, že budú vlastne patriť pod Bratislavský 

samosprávny kraj, pretože tí im prispievajú na prevádzku jedálne, tak by museli skončiť a 

robil by sa nejaký iný výber. Ale to sú len veci, ktoré sme my počuli. Takže to nie je niečo, 

čo o čo by sme nejakým spôsobom bojovali alebo sme to zariaďovali, keď sme riaditeľmi 
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sa stali. 

 

Martin Chren, starosta MČ: O slovo ma požiadal ešte pán prednosta. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Ja len v tomto kontexte na kratučké 

doplnenie tak, ako povedal pán riaditeľ. Toto neni nová vec, toto je stará vec. Tu bolo, 

niekoľkokrát bol predĺžený ten nájom a práveže nové vedenie prišlo s názorom, že 

nepokračujme v tomto, spravme k tomu analýzu a otvorme to teda buď súťaži 

súkromnému sektoru alebo zoberme naspäť a prevádzkujme túto jedáleň my. Ale musí to 

ukázať kvalitný materiál a hlavne nekončme s partnerom, keď máme, keď rozbiehame 

obedy zadarmo, čo bolo k tomuto septembru, kedy si dosť dobre neviem predstaviť, že by 

súkromník zobral z priestorov všetko a my by sme to museli nanovo zariaďovať. To 

znamená, naozaj sme boli v extrémnom časovom tlaku. Preto aj prosíme o dočasné 

riešenie, ktoré je z hľadiska zákona jedine aktuálne možné. Ale nie my tu niečo skrývame. 

My sme niečo odkryli, odkryli sme karty a chceme to dať na správnu právnu mieru. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán poslanec  Bodnár, nech sa páči. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja materiál podporím, ja rozumiem týmto všetkým 

vašim požiadavkám, respektíve my sme mali aj stretnutie predsedov klubov, kde mi pán 

starosta vysvetlil, ako sa veci majú. Bolo to logické, predĺžiť musíme. Ja len hovorím o 

tom, že čo v budúcnosti, že proste tú súťaž, pritakávate všetci hlavou, dobre, super. Ešte ja 

som si tak, ja totiž dbám na dáta, dobre? Možno som do čísel trošku maniak, ale oslovil 

som rodičov asi stoštyridsiatich detí na Drieňovej a ako sú spokojní so stravou. A som bol 

šokovaný, niektorí čo písali. Bola tam spokojnosť štyridsať percent asi len cca. Na 

Drieňovej je tuším osemsto detí zo stoštyridsiatich detí vlastne štyridsaťpercentná 

spokojnosť. No a dozvedela sa to aj konateľka spoločnosti, ktorá mi včera volala a sme 

trošku podiskutovali a trošku tak, dobre no, lobovala dajme tomu, ale som jej vysvetlil, 

ako sa majú veci, keď sa spravujú verejné financie a že je tam súťaž a blablabla, tak 

pochopila, že cezo mňa sa nedá prejsť len tak. Tak len toľko. 

 

Mgr. Gabriel Kalna, riaditeľ Základnej školy Drieňová: K tomuto prieskumu, ak by som ešte 

mohol. K tomuto prieskumu by som chcel povedať len jednu vec, že my ho robíme na 

každo-skoro-štvrťročnej báze medzi žiakmi priamo, pretože tí tam obedujú. Neobedujú 

tam rodičia, ale obedujú tam deti. Robíme to pri všetkých sedemstoosemdesiatich deťoch a 

to percento nám vyšlo sedemdesiatosem až osemdesiatpäť. Takže len aby ste vedeli, ako 

chutí teda deťom u nás na Drieňovej. Okrem toho sme tam zriadili teraz také dve nové 

dashboardy s otázkami, že ako im dneska chutil obed a ako sa cítili dneska v škole. 

Neklikajú tam všetci, klikajú tam denne okolo tristopäťdesiat detí z toho celkového 

množstva a takisto je tam tá percentuálna tých, ktorí napíšu, že bol obed veľmi dobrý alebo 

dobrý, je viac ako sedemdesiat percent. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pred tým, ako uzatvorím rozpravu, ešte teda 

upozorním na to, že materiál momentálne uznesenie ide o na predĺženie do konca 

budúceho roka. Odteraz, ako bude schválený, aj na tých ďalších školách teda urobíme 

analýzu, či to máme zobrať pod seba alebo budeme musieť urobiť súťaž. Tam nemáme na 

výber. To nám proste zákon je jednoznačný, musí tam byť súťaž. Ak by niekto chcel 

navrhnúť, aby táto zmluva bola predĺžená len do konca školského roka, musí dať teraz 

pozmeňujúci návrh. Ak tu taký pozmeňujúci návrh nevidím a nikto sa nehlási do rozpravy, 

tak uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a hlási sa ešte pán predseda Herceg, nech 

sa páči. 
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Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, po vyjasnení. Mal som informácie aj zo školskej komisie, že 

tam bol upravený termín. Ich návrh bol tridsiateho prvého siedmy, ak sa nemýlim, ale 

nechám to možno ešte v kompetencii niekoho, kto na tej školskej komisii je, aby to 

prípadne navrhol. Ten termín bol zvolený kvôli tomu, my sme sa dokonca bavili a myslím, 

že na miestnej rade to bolo, o konci školského roka a potom ten júl bol navrhnutý školskou 

komisiou ako kompromis, aby ak by došlo teda k výmene, aby si stihli vypratať a zas, aby 

mesiac bol dostatočná doba na vybavenie nového prevádzkovateľa. Čiže aj skôr takto ešte 

dávam šancu niekomu zo školskej komisie. Ja rád si vypočujem teda ich názor alebo ich 

návrh. Nechcem byť ten, ktorý rozhodne o nás bez nás. Ale ak školská komisia si toto 

myslí, bol by som rád, keby niekto z nej to predniesol ako pozmeňujúci návrh a v tom 

prípade ho podporím. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Teraz mi pán riaditeľ hovorí, že on si nemá problém ako 

predkladateľ osvojiť tento návrh. Ale to by tu musel byť niekto, kto ho naozaj prednesie 

ako návrh. Takže? 

 

Peter Herceg, poslanec: Dobre. V tom prípade si teda tento návrh osvojujem a keď aj vedenie 

školy je s tým v poriadku, že ten termín bol tridsiateho prvého siedmy, tak ho navrhujem a 

teda, ak si ho navrhovateľ osvojí, tak sme dohodnutí. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Čiže keď ste si predkladateľ osvojil návrh, tak ideme 

hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený s jedinou výnimkou, že zmluva sa predlžuje 

do tridsiateho prvého siedmy budúceho roka. A týmto uzatváram možnosť prihlásiť sa do 

rozpravy. Zvládli sme to spoločnými silami, ďakujem veľmi pekne a poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o návrhu číslo jedenásť tak ako nám bol predložený, pán starosta, dajte 

prosím hlasovať o uvedenom návrhu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, hlasujte prosím o teda upravenom návrhu. 

 

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

prítomných. Jedna pani poslankyňa nehlasovala. Ďakujem vám veľmi pekne. 

hlasovanie č. 17 

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

 -uznesenie č. 110/VII/2019 

 

Bod č. 12 

Zmluva o výpožičke (s RPVPS,a.s.)  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je Zmluva o výpožičke. Materiál predkladá 

pán prednosta. Odovzdávam mu týmto slovo. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Ďakujem pekne, pán starosta. Vážený pán 

starosta, ctené zastupiteľstvo, dovoľujem si vám predložiť materiál, ktorým dávame do 

legislatívneho harmonogramu aktuálny stav majetku, ktorý zakúpila Mestská časť Ružinov 

pre výkon práv vo verejnom záujme pre náš Ružinovský podnik verejno-prospešných 

služieb. Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto 

bodu programu. Pán poslanec Bodnár, nech sa páči. 
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Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja si beriem asi moderátorskú stoličku teraz. Takto. 

Ďakujem pekne za takýto nákup, lebo VPS-ke treba pomôcť. Vyriešili ste to tak, dá sa 

povedať, šalamúnsky, ako VPS-ke dodať nové stroje, respektíve ojazdené. Len mám dve 

malé poznámky. Prvý je, že tri z týchto strojov budú mať záruku iba jeden mesiac, keď sa 

nakupovali. To som si všimol v súťaži, keď ste ich nakupovali, čo je dosť také dosť slabé. 

Je to priamo v súťaži napísané. A ďalšia vec, že to nastavenie súťaže bolo celé zlé. Vy 

nemôžete uviesť, keď nakupujete auto, že koľko má mať najazdených kilometrov. To je 

presne v súťaži, že dodávka so sklápacou nadstavbou, najazdené kilometre presne tisíc 

šesťsto. Ja keby som mal ojazdené auto tisícpäťstodeväťdesiat kilometrov, tak musím 

prejsť desať kilometrov, aby som sa prihlásil do súťaže. Akože to sa nerobí. To isté pri 

ďalšom vozidle. Najazdené kilometre stoštyridsaťjedentisíc osemsto. A ešte tretie to isté. 

Najazdené kilometre tridsaťštyritisíc šesťsto. Čiže keď chcete kúpiť ojazdené, otvorte tú 

súťaž viac. Ja viem, že tá firma Redox je asi jeden z najväčších dodávateľov týchto 

strojov, čo na Slovensku, takže chceli ste asi od nej, ste sa proste s nimi dohodli, že to 

nakúpite tie ojazdené, čo je pre VPS-ku fajn, ale vy neviete, či náhodou niekto nemá 

podobne ojazdené vozidlá v nejakej firme, ktorý by sa mohol tiež prihlásiť do súťaže. A je 

fajn, že ste dali ako do elektronickej aukcie, čo je super transparentný spôsob, ako nakúpiť, 

ale hneď to bije do očí, keď sa prihlásil len jeden súťažiaci, ktorý mal presne tri autá s 

presne najazdenými počtami kilometrov. Čiže je jasné, že sa nikto iný neprihlási. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán prednosta, nech sa páči. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Bude sa dať? Áno. Budem na to reagovať. 

My sme nepísali podmienky súťaže. Dokonca ani VPS-ka nepísala podmienky súťaže. Cez 

elektronický kontraktačný systém a cez aukciu bolo ponúknuté tieto ojazdené vozidlá. Ja 

som bol upozornený VPS-kou, že takéto vozidlá sú vypísané a že ich ponúka niekto. A 

keďže my máme schválený nejaký budget na nákup osobných motorových vozidiel, kde sú 

nejaké autá pre úrad, potom vieme, že chceme získať ešte v priebehu tohto roka dodávku 

pre Cultus a vieme, že máme nejakú požiadavku, ktorá ešte nie je naplnená pre VPS-ku, 

kde boli nejaké dodávky, nejaké valníky, boli nejaké kosačky, nám tá cena, pomer výkon-

cena sedel a uchádzali sme sa. Bolo to otvorené, mohol sa do toho hocikto iný prihlásiť. Ja 

som reagoval na ponuku alebo my sme ako úrad reagovali na ponuku, ktorá bola 

zverejnená. Nie my sme vypísavali kritériá súťaže. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ak sa môžem spýtať. Čiže nie my sme dali, že chceme nakúpiť auto 

s tisícšesťsto ojazdenými, ale naopak, v ponuke... 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Bolo ponúknuté, to bolo ponúknuté a my 

sme reagovali na ponuku, ktorá bola zverejnená. Aj ojazdené autá my nevieme vypísať 

kritériá. Teda aspoň ja ako prednosta ani naše oddelenie verejného obstarávania, keď som 

s ním konzultoval, či my vieme dať kritériá, tak mi bolo povedané, že nevieme my si 

napísať kritériá na ojazdené autá. Vieme čakať na to, ak niekto zverejní ponuku a bude 

nám vyhovovať, že či to chceme a či to chceme kúpiť. Takto isto kupoval, ak viem, 

myslím si, že magistrát ojazdené autobusy. Tak sa nakupovala inde technika. Ale ak je to 

nejak chybné alebo sme niečo porušili, budem rád, ak nám pán poslanec poviete, že robme 

to inak alebo opravme to. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán poslanec Bodnár, reakcia. 

 

Kamil Bodnár, poslanec:  Ďakujem za slovo. Ako takto nakupuje asi tak dvestopäťdesiat rôznych 

samospráv rôznych. Proste lebo je to taký nechcem akože hovoriť, že áno, má sa to tak 
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robiť, ale ak chcú kúpiť ojazdené, tak presne takto sa to robí. Ale podľa mňa, ak by ste vy 

si napísali čísla, že minimálne-maximálny počet najazdených kilometrov a všetky tie veci 

by ste dali, tak dostanete oveľa viac ponúk. A ešte na druhú otázku, keby ste mi 

zodpovedali, že prečo je tam tá záručná doba jeden mesiac? Lebo ja neviem teda VPS-ka 

už má teraz staré stroje, má s nimi problémy s opravami a tie tri vozidlá, keď budú mať 

mesačnú záruku, ja neviem teda, čo keď odídu už po mesiaci a pol? 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Lebo sú ojazdené tie autá. Taká záruka 

bola ponúknutá predajcom. My sme všetky tie autá protokolárne prebrali. Nepreberal som 

ich ja osobne, preberali ich zodpovední zamestnanci. Myslím, že tie autá sú v stave ako 

nové. A je s nimi spokojnosť. Budem rád, keď ich pôjdete fyzicky si pozrieť a vyjadríte sa 

a prípadne poviete, či môžeme pokračovať v takomto nákupe. Vyhovuje to, vieme tam 

naozaj významné prostriedky ušetriť pri takýchto nákupoch. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Len dodám, že naozaj ojazdené autá sa obstarávajú ťažko a my 

napríklad sme potrebovali kontajnerové vozidlo, ktoré nové stojí zhruba dvestotisíc eur. 

Toto jazdené stálo myslím nejakých do tridsať... 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Šesťdesiat... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Alebo tak. Proste nedokázali by sme nakúpiť nové autá pre VPS-ku, 

lebo nemáme dosť peňazí, aj keď by sme radi.  Sme v stave, že už sme sponzorsky dostali 

pre VPS-ku jedno auto, keď sme videli štyroch zamestnancov VPS s kosačkami veľkých, 

ktorí išli na rozvoz na kosenie v tej jednej Fabii, kde jedny zadné dvere držia len na šnúrku 

a tie kosačky im trčali z tých okienok tej Fabie, lebo ich nemali kam dať. Však viete, aká 

je tam situácia a ako to zachraňujeme. Podotýkam, že či by to bola VPS-ka akciovka alebo 

VPS-ka príspevková organizácia alebo akákoľvek iná forma, toto tak či tak budeme 

musieť riešiť. A s faktickou poznámkou ešte pán poslanec Gečevský. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec: Áno, ďakujem za slovo. Ja by som len chcel reagovať, čo sa týka tej 

výzvy alebo teda tej ponuky. Je to veľmi komplikované, keď niekde zadáte kilometre. 

Lebo tam potom dochádza, robím v automobilovom priemysle vyše dvadsať rokov. A tam 

potom dochádza práve k tomu, že tí čo budú ponúkať, to nastavia na to a potom reálne 

človek nevie, ako je staré to auto áno, ale s tými kilometrami tam sa to dá ovplyvniť. Čiže 

potom kupujete mačku v mechu. Lebo tam by to nastavili s tými kilometrami, keď vy si 

zadáte presne od-do, tak oni to prispôsobia. V dnešnej dobe sa to bežne robí. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ok. Nasleduje v rozprave pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Chápem, prečo VPS-ke dávame v podstate za nulu 

túto výpožičku, aby do firmy, ktorá teoreticky môže ísť do likvidácie, aby do majetku 

nedostala opäť niečo, čo my obstaráme. Chcem len upozorniť na jednu vec. Týka sa to aj 

tej diskusie, čo sme mali pred tým cenník a tak ďalej. Že týmto spôsobom musíme si byť 

vedomí, že deformujeme komerčné ceny, hej? Že už nevieme benchmarkovať ceny, lebo 

VPS-ka to vykonáva nie na svojich strojoch, ktoré si obstará nejakým spôsobom, ale na v 

podstate darovaných alebo zapožičaných strojoch. Čiže toto aby sme si boli vedomí. Pri 

tom porovnávaní cien, keď by sme sa chceli porovnávať napríklad so Starým Mestom, 

ktoré má tiež akciovku alebo teda aj so zriadenými organizáciami iných mestských častí, 

alebo aj so súkromnými firmami. Čiže to je len taká drobnosť, aby to bolo každému jasné, 

že teda čo robíme a čo dávame do zápožičky. Ak by firma išla do likvidácie, tak tie stroje 

sú v mestskej časti, sú naše, čiže o ne neprídeme. Čiže svoje výhody to určite má. Jedna 

vec ku tomu obstarávaniu, čo by som povedal. Možno by stálo za to skúsiť sa pozrieť aj za 
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hranice do Rakúska. Tak ako hlavné mesto si obstaralo autobusy, ktoré keď prišli z 

Rakúska a z Nemecka, tak sa ukázalo, že hoci teda mali byť oveľa zničenejšie ako niektoré 

naše z tých novších, tak sa ukázali, že sú to autobusy v najlepšom stave technickom aj 

oproti tým našim, ktoré mali polovičný nájazd kilometrov. Čiže možno, ak ideme robiť 

nejaký takýto väčší nákup, pozrieť sa, či náhodou nejaké kvázi technické služby mesta 

Viedeň, Hainburg a tak ďalej, či náhodou sa práve nezbavujú po troch rokoch nejakého 

stroja, ktorý teda oni už odpísali, ale u nás to má zmysel. Čiže možno aj takáto forma 

šetrenia, lebo chápem, že na nové nemáme a v tejto situácii asi to má zmysel aj takto 

hľadať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: S faktickou poznámkou pán Patoprstý, potom pán prednosta chce 

reagovať. 

 

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

iba fakticky dve pripomienky ohľadne toho, že či nejako kazíme benchmarky cien. Ak by 

bola príspevková organizácia, tak príspevkovej organizácii kupuje zväčša jej zriaďovateľ 

vozidlá. Napríklad Mestská časť Nové Mesto má VPS-ku, ktorá je príspevková 

organizácia a funguje to presne tak, že pokiaľ potrebujú,vymyslímsi teraz nakladač alebo 

nejaké nákladné vozidlo, tak práve zastupiteľstvo im schváli na to peniaze, ktoré im aj dá. 

Čiže neni to úplne taký indikátor pri všetkých verejných spoločnostiach a na margo tých 

ojazdených autobusov alebo ojazdených vozidiel z Nemecka, z Rakúska. Ono sa to dá 

nájsť aj na internete pomerne ľahko takéto vozidlá. Bývajú aj aukcie  v Rakúsku, ale 

problém je verejné obstarávanie. Čiže my keď nájdeme nejaké ojazdené auto z rakúskych 

technických služieb, tak asi nedonútime tých Rakúšanov, aby sa prihlásili do verejného 

obstarávania v Ružinove. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán prednosta s reakciou ešte. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Ja len skúsim faktickou k tomu kazeniu 

trhu. Je naozaj na nás, aby sme si tu úprimne tak povedali, že ten cieľ. Faktom je, že keby 

tie autá mali oni, naša VPS-ka, tak tú cenu nákupu do toho cenníka, o ktorom sme sa bavili 

dve hodiny dozadu, zapracujú, poviem úprimne ako prednosta, ktorý stráži aj s pani 

inžinierkou Lehotayovou rozpočet, bude ma zaujímať, že či ten cenník, ktorý predložia 

sem VPS-ka, či bude práve ponížený o tú formu, ktorou miestny úrad pomôže. Že o tie 

autá to bude lacnejšie. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja sa možno spýtam, že k tomuto obstarávaniu. 

Obstarali sme autá, predpokladám, že ktoré sa možno teda neviem, nie som úplne 

technicky zdatný, aby som to vedel posúdiť, budú dať využiť na zimnú údržbu. Blíži sa 

naozaj už teda zima a teda moja otázka je, že prečo nekupujeme autá, ktoré teda neviem, 

skúste mi to povedať, že či sa budú dať využiť na tú zimnú údržbu alebo nie. Lebo teraz 

kupovať autá, ktoré sú na leto, tak je asi zbytočné. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem, odpoviem. Je, my tam zaraďujeme viacej kusov majetku. 

Niektoré autá, ktoré sme... alebo takto. Väčšina sú naozaj nové a sú využiteľné aj na zimnú 

údržbu. Napríklad tie kuboty a traktory, ktoré sme tam nakúpili. Tieto tri jazdené autá sú 

na všeobecné použitie. Dva sú tie Fiaty Ducato, myslím, ktoré sú vlastne auto s korbou, 

kde vie previezť napríklad kosačku alebo vie previezť šesť robotníkov s lopatami, aby išli 

zametať. A to tretie je kontajnerové vozidlo, ktoré sme jednoducho potrebovali. Pretože 

napríklad orezy robíme takým tempom, že sa nestíhali odvážať konáre, keďže 
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kontajnerové vozidlo bolo pokazené a tie ostatné veci, ktoré boli počas roka nakúpené  a 

myslím, sa tiež zaraďujú v tomto materiáli, sú už aj veci na zimnú údržbu. Čiže pán 

vicestarosta Patoprstý vám vie lepšie odpovedať, že ako sme pripravení na zimnú údržbu. 

Výrazne lepšie, než vlani. Pán Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ja odpoviem konkrétne k 

týmto mechanizmom, ktoré sú tu riešené v materiáli. Je to sedem mechanizmov. Jedno je 

kontajnerové vozidlo, ktoré sa využíva celý rok. Dve sú dodávky, ako povedal pán 

starosta, ktoré sa využívajú celoročne cez zimnú údržbu. Presne tých ručných robotníkov 

zvážajú a nosia im materiál, prípadne frézy alebo nejaké škrabky, soľ atď. Jedno je traktor, 

ktorý je multifunkčný, ktorý v zime bude mať radlicu a násypku. Jedno je kosačka, ktorá 

takisto v zime môže mať radlicu a zvyšné dve kosačky sú iba kosačky. Čiže je to také, že 

tie vozidlá sa využívajú aj počas zimnej údržby. 

 

Martin Chren, starosta MČ: A môžem poprosiť informáciu, že ako, koľko vozidiel teda máme na 

zimnú údržbu do ulíc pripravených vyraziť? 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Neviem, či stíham, pokúsim sa teda. 

Alebo prihlásim sa riadnym. Máme momentálne štyri traktory Kuboty, ktoré sú radlice, 

násypky. Máme dve Mitsubishi Fuso, ktoré sú radlice, násypky. Máme Bucher, ktorý 

momentálne v oprave, to je také už historické auto, ale ešte by mohlo vydržať jeden rok. A 

momentálne po schválení predstavenstvom sa pripravuje verejné obstarávanie na novú 

akvizíciu, ktoré by bolo opäť multifunkčné vozidlo štyri krát štyri, ktoré v zime môže byť 

radlica-násypka a v lete môže slúžiť ako valník, prípadne ako cisterna s tým, že má aj 

vpredu redukciu na striekanie chodníkov. To ale ovšem, ak sa podarí verejné obstarávanie 

výhodnejšie v tomto mesiaci, tak reálny termín dodania najskôr je december. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Tak. Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú ďalšie prihlásenia do 

rozpravy, tak ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o návrhu uznesenia číslo dvanásť a konkrétne Zmluva o výpožičke s 

Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, akciovou spoločnosťou. Pán 

starosta, dajte prosím o uvedenom návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, neboli žiadne pozmeňujúce, 

doplňujúce návrhy, čiže hlasujte prosím o uznesení, ako bolo prednesené. 

 

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

dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 18 

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

 -uznesenie č. 111/VII/2019 

 

Bod č. 13 

Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského domova seniorov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším materiálom je bod číslo trinásť, Návrh na vymenovanie 

riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov. Dovoľte mi na začiatok v 

prvom rade poďakovať pani Kostkovej za tie teda štyri mesiace, kedy po odchode pani 

riaditeľky viedla Ružinovský domov seniorov úplne s prehľadom, úplne bez problémov a 

pani Kostková je taký človek, o ktorom vieme, že sa naňho môžeme spoľahnúť, pretože 
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vždy, keď tam náhodou riaditeľ nie je, tak ona vie zobrať tú funkciu a vie úplne perfektne 

zaskočiť aj na niekoľko mesiacov. Aj na niekoľko rokov. Prebehlo teda výberové konanie, 

ktorého sa v komisii zúčastnili piati ľudia, z toho traja poslanci, jeden za každý poslanecký 

klub. Do výberového konania bolo prihlásených šesť uchádzačov a za víťaza výberového 

konania bola touto komisiou vybratá pani doktorka Mária Mattovič Straková, ktorá je aj tu 

medzi nami a ktorú by sme teda na základe výsledkov výberového konania mali 

vymenovať za novú riaditeľku Ružinovského domova seniorov. Možno en dodám, že pani 

Mattovič Straková nie je žiaden nováčik. V RDS-ke dlhodobo pracuje a to prostredie tam 

naozaj veľmi dobre pozná. Ďakujem veľmi pekne, toľko moje úvodné slovo. Otváram 

diskusiu k tomuto bodu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, ukončujem rozpravu a pani 

Kostková, ešte raz vám v mene celého Miestneho zastupiteľstva a mestského úradu chcem 

poďakovať za tie tentokrát teda štyri mesiace, čo ste si zobrali pod svoje krídla 

Ružinovský domov seniorov a viedli ho. Ďakujem veľmi pekne. A poprosím návrhovú 

komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o návrhu uznesenia číslo trinásť, Návrh na vymenovanie riaditeľa 

príspevkovej organizácie Ružinovského domova seniorov. Pán starosta, dajte prosím o 

uvedenom návrhu hlasovať. 

 

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 schválili počtom hlasov 

dvadsaťjedna z dvadsaťdva prítomných. Jeden pán poslanec nehlasoval. 

hlasovanie č. 19 

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

 -uznesenie č. 112/VII/2019 

 

 

Bod č. 14 

Návrh  na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov, Pažítková 2, 821 

01 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov 

dôchodcov, Pažítková 2, 82101 Bratislava  
 

Martin Chren, starosta MČ: Bodom číslo štrnásť je Návrh  na odvolanie riaditeľky rozpočtovej 

organizácie Domov dôchodcov, Pažítková 2 a krátke úvodné slovo. V prvom rade tiež 

chcem poďakovať pani riaditeľke, ktorá tu už dnes vystúpila a pani riaditeľka sa rozhodla 

ukončiť svoj pracovný pomer z osobných dôvodov a preto musíme formálne, keďže 

výpoveď je už podaná a platná, teda schváliť jej odvolanie z funkcie riaditeľky a poveriť 

vedením zatiaľ dočasne do uskutočnenia výberového konania inú osobu. Ďakujem veľmi 

pekne. Otváram diskusiu. Pokiaľ sa do diskusie nikto nehlási, ďakujem veľmi pekne. 

Uzatváram možnosť prihlásiť sa do diskusie, zabudol som teda povedať ešte, aspoň v 

záverečnom slove poviem, dočasne teda poverujeme pani doktorku Knezović, ktorá tiež 

sedí medzi nami. Tu si ju môžete obzrieť a pôsobí dlhé roky v sociálnej oblasti a už pôsobí 

v domove dôchodcov na Pažítkovej teraz a toľko teda z mojej strany. Poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o návrhu uznesenia číslo štrnásť tak, ako nám bolo predložené. Pán 

starosta, dajte prosím hlasovať o uvedenom návrhu. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne a nech sa páči, panie poslankyne, páni 

poslanci. 

 

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

dvadsaťjedna z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 20 

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

 -uznesenie č. 113/VII/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dovoľte mi ešte raz poďakovať aj pani odchádzajúcej riaditeľke Eve 

Samolejovej za jej roky práce na pozícii riaditeľky Domova seniorov na Pažítkovej. 

 

 

Bod č. 15 

Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo pätnásť, Návrh na udelenie 

Verejného ocenenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Ide o ocenenie kandidátom za ich 

vynikajúce tvorivé výsledky, respektíve udelenie ceny Osobnosť Ružinova. Dovoľujem si 

vás informovať, že komisia z predložených nominácií  vybrala tri ocenenia. Prvým 

oceneným je im memoriam pán Alfred Wetzler, určite ho poznáte z príbehu Wetzler – 

Vrba. To boli dvaja ľudia, ktorí ako prví ušli z Osvienčimu a podali správu o tom, ako 

fungujú koncentračné tábory. Málokto vie, že pán Wetzler následne po vojne pracoval v 

Ružinove, dokonca bol zamestnancom našej Knižnice Ružinov a preto som veľmi rád a 

veľmi sa osobne teším tejto nominácii, že im memoriam. Dokonca dostane ocenenie 

Osobnosť Ružinova, dokonca sa nám podarilo vypátrať nejakých jeho potomkov, ktorí v 

Ružinove stále žijú. Ďalšími ocenenými sú športovec docent doktor Anton Gajdoš a pani 

doktorka Eva Gajdošová, spoluzakladateľka Asociácie školskej psychológie. Tu chcem 

hlavne upozorniť na fakt, že napriek tomu, že sú menovci, tak nie sú žiadna rodina. Takže 

nie je to ani nejaké rodinkárstvo. Ďakujem veľmi pekne. Toľko moje úvodné slovo. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Ak sa do diskusie nikto nehlási, tak uzatváram 

možnosť prihlásiť sa do diskusie. A poprosím návrhovú komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o návrhu uznesenia číslo pätnásť tak, ako nám bolo predložené. Pán 

starosta, dajte prosím hlasovať o uvedenom návrhu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, hlasujte prosím o návrhu, ako bol predložený. 

 

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

dvadsaťdva prítomných... z dvadsaťtri prítomných, jeden poslanec nehlasoval. 

hlasovanie č. 21 

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

 -uznesenie č. 114/VII/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, všetkých vás týmto aj pozývam na odovzdanie tohto 

ocenenia Osobnosť Ružinova ako poslancov na slávnostnej recepcii mestskej časti už na 

budúci týždeň v piatok pri príležitosti ako súčasť hodov ružinovských. 
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Bod č. 16 

Žiadosť o pomoc a spoluprácu pri zabezpečení pracovných priestorov pre expozitúru MsP 

Bratislava II v inom objekte Listová 4 v Bratislave  
 

Martin Chren, starosta MČ: Bodom číslo šestnásť je Žiadosť o pomoc a spoluprácu pri 

zabezpečení pracovných priestorov pre expozitúru Mestskej polície Bratislava II v inom 

objekte Listová 4 v Bratislave. Materiál uvedie pán vicestarosta Michal Gašaj. 

 

Michal Gašaj, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo, pán starosta. Takže máme 

pred sebou materiál alebo bod číslo šestnásť. Je to materiál, ktorý v podstate bol 

prerokovaný alebo bol predmetom rokovania bytovej komisie. Ale veľmi v jednoduchosti. 

Magistrát hlavného mesta prostredníctvom  náčelníka mestskej polície nás ako mestskú 

časť požiadal o pomoc s tým, že v podstate na Listovej 4 máme budovu, ktorá je nám teda 

zverená do správy a sídli tam teda mestská polícia. Náčelník mestskej polície sa rozhodol 

navýšiť počet policajtov a my tam máme teda jeden priestor. Je to trojizbový byt, o ktorý 

by strašne mali záujem a ktorý by im veľmi, veľmi pomohol vo výkone práce. Takže 

vlastne tento návrh alebo táto požiadavka alebo žiadosť o pomoc bola teda predložená 

bytovej komisii. Bytová komisia tento návrh prijala a schválila a takisto, ak ste mali 

možnosť materiál držať v rukách, tak je tam ešte jedna klauzulka, kde vlastne je 

požiadavka, aby teda nám magistrát nejakým spôsobom zabezpečil reciprocitu. To 

znamená, že požiadame magistrát o pridelenie v prípade teda náhradného nejakého bytu a 

myslím, že bolo aj povedané alebo ten prísľub, že áno, ten byt bude pridelený, už aj bol, už 

aj zaznel. Takže toľko asi k danému materiálu z mojej strany. Opakujem, členovia bytovej 

komisie minimálne teda členovia o tom určite teda vedia, lebo za to hlasovali. A ak teda je 

niečo, čo by ste chceli, tak nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja otváram rozpravu k tomuto bodu, ale v 

pohode. Do rozpravy sa už hlási pani viceprimátorka Štasselová, ktorej zrejme tak trošku 

bola aj tá výzva adresovaná, keďže túto politiku zastrešuje na hlavnom meste. Nech sa 

páči, pani viceprimátorka, máte slovo. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja ani nechcem veľmi reagovať konkrétne na ten 

materiál, ale pokiaľ viem, tak sme už moja kolegyňa na sekretariáte pripravuje také 

stretnutie aj s odborníkmi od nás, aj so mnou pod mojou gesciou aj s pánom starostom, aj s 

vami pán Gašaj a teda chceme túto tému obstarávania nájomných bytov, či už v hlavnom 

meste alebo v spolupráci s mestskou časťou uchopiť širšie. Tak široko, ako sa len dá. 

Včera sme mali na našom klube prizvaného práve takého gestora, odborného gestora celej 

problematiky nájomného bývania. Ja predpokladám, že ho prizveme aj na zastupiteľstvo 

ružinovské, aj na komisiu územno-plánovaciu, aby vlastne celý proces obstarávania bytov 

všetkým poslancom vysvetlil. Hlavne kvôli tomu, že máme vytypované pozemky na území 

Ružinova, máme už vlastne pripravené súťaže, na ktoré pozemky budeme súťažiť. 

Zásadne cez architektonické súťaže a teda určite sa tam dostaneme aj k tým možným 

spoluprácam, výmenám, zámenám a tak ďalej. Takže ja len tento rámec chcem uviesť a tie 

detaily potom budeme informovať zastupiteľstvo aj komisie, ako sa dohodneme. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Chcem len potvrdiť, že už myslím sa aj 

dohaduje rokovanie medzi mestskou časťou a hlavným mestom. Tiež chceme prispieť 

svojím dielom k výstavbe nájomných bytov a teda služobných bytov. Dovolím si 

podotknúť, že medzi informatívnymi materiálmi aj na dnešné zastupiteľstvo máte materiál, 

ktorý tiež vypracoval pán vicestarosta Gašaj. Je to materiál o rokovaniach so Štátnym 

fondom rozvoja bývania, ktorý nám ponúka veľmi výhodné financovanie vrátane dokonca 

dotácie, nielen teda úveru a výstavbu nájomných bytov a práve z týchto zdrojov sa budeme 
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snažiť s hlavným mestom intenzívne spolupracovať, aby možno všetko nešlo len na vrub a 

na rozpočet hlavného mesta, pretože vieme nejakou kapacitou pomôcť aj my v Ružinove. 

Pani viceprimátorka ešte. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ešte technickú poznámku, že áno, aj my sme sa tak veľmi tešili na 

začiatku, keď sme tam chodili na to ministerstvo, ale je pravda, že tie prepočty ukazujú, že 

ani tá dotácia ani tie príspevky zo Štátneho fondu rozvoja bývania sú určené na úplne 

osekaný, tie obstarávacie náklady sú tam ešte jedna tretina navyše. Ale budeme o tom 

hovoriť na tých stretnutiach. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto iný do rozpravy nehlási, tá 

faktická už asi neplatí, áno, tak ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o návrhu uznesenia číslo šestnásť tak, ako nám bolo predložené. Pán 

starosta, dajte prosím o uvedenom návrhu hlasovať. 

 

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

 

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

dvadsaťtri z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 22 

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

 -uznesenie č. 115/VII/2019 

 

 

Bod č. 17 

Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom  „Rekonštrukcia strechy Materskej školy, 

Vietnamská 13“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na RO  
 

Martin Chren, starosta MČ: V programe pokračujeme bodom číslo sedemnásť. Návrh na 

spolufinancovanie projektu s názvom  „Rekonštrukcia strechy Materskej školy, 

Vietnamská 13“. Dámy a páni, viem že tento materiál bol dodaný na poslednú chvíľu. Ide 

už tým, že tak intenzívne pracujeme na úrade ako v minulosti, žiadame peniaze z 

európskych fondov na opravu strechy na Materskej škole na Vietnamskej. Pripravujeme 

projekt do výzvy na vodozádržné opatrenia, čiže navrhujeme tú strechu opraviť tak, že to 

bude priamo zelená, zatrávnená strecha a na to sa snažíme získať teda európske fondy a 

aby sme ten projekt mohli podať, potrebujeme mať zastupiteľstvom schválené, že v 

prípade, že tie peniaze dostaneme v celkovej výške zhruba osemdesiatosemtisíc  eur, tak 

sme pripravení ako mestská časť kofinancovať ich vo výške päť percent. Čiže sumou asi 

štyritisíc. Čiže môžeme vyše osemdesiattisíc eur získať z eurofondov a mať zelenú strechu 

a mať vodozádržné opatrenie na škôlke na Trnávke. Ďakujem veľmi pekne, otváram 

rozpravu. Prvá prihlásená pani poslankyňa Pilková. Podotýkam, že pani Pilková je tiež 

veľkým písmom. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa: Som si to zaslúžila. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem len 

podotknúť, že pani riaditeľka si myslí, že jedáleň je nedostatočná už teraz a že keď prídu 

ďalšie deti alebo teda sa zrekonštruuje tá ubytovňa a bude tam teda škola, tak ona bude 

celkovo nedostatočná, že ona počítala s nadstavbou. Že keď tá zelená strecha tam vlastne 

bude, že či sme s tým nejak počítali, že čo ďalej s tou jedálňou sa bude robiť, že ako sa 

rozšíri akým smerom. Či len aby ste na to mysleli do budúcna. Ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Na otázku zodpovie pán prednosta. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Bolo vyhlásené, keď bola vyhlásená táto 

výzva na tieto vodozádržné opatrenia, tak sme prešli všetky školy, všetky škôlky, aké 

máme hotové projektové dokumentácie, respektíve kde nie je možnosť určite urobiť 

nadstavbu a vychádzali sme z toho, že práve táto škola bola označená, že tu nie je možné 

urobiť nadstavbu. Takže potom musí pani riaditeľka povedať, že buď vám niečo zle 

povedala alebo nám povedala niečo zlé. Lebo robíme tých projektov, ideme ďalej, ideme 

urobiť k ďalšej škôlke retenčné nádrže, ideme robiť ďalšiu škôlku zelenú strechu, takže 

tam, kde nie je možné urobiť nadstavbu, chceme, aby nám prefinancovali tie strechy z 

eurofondov, ak je taká možnosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Každopádne si uvedomujeme, že ak by sa samozrejme rozširovala 

Základná škola na Vrútockej, tak tam bude treba rozšíriť jedáleň, to je ten istý príklad ako 

aj je tá Medzilaborecká, kde už dnes tá jedáleň nestíha a budeme tam musieť investovať do 

jej rozšírenia. Otázka je, či to potom budeme riešiť napríklad v tom novom pavilóne alebo 

nejakou prístavbou, nejakou formou. Na Medzilaboreckej napríklad najlacnejšiu verziu 

navrhujú rozšírenie kontajnerovou formou. Už aj to majú vypočítané, že stojí zhruba 

tristotisíc eur v tej danej veľkosti. Takže vôbec sa nerozprávame o malých investíciách, o 

malých číslach a každú jednu vec je treba veľmi, veľmi podrobne zanalyzovať, pretože 

naozaj nám tu lietajú obrovské, obrovské sumy pri tom. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa 

nikto ďalší nehlási do rozpravy, ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o návrhu uznesenia číslo sedemnásť tak, ako nám bolo predložené. Pán 

starosta, dajte prosím o uvedenom návrhu hlasovať. 

 

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

 

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

dvadsaťtri prítomných. Ďakujem veľmi pekne za podporu, budeme sa snažiť čo najviac 

prostriedkov získať z európskych fondov pre Ružinov. 

hlasovanie č. 23 

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

 -uznesenie č. 116/VII/2019 

 

 

Bod č. 18 

Návrh na voľbu členov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov z radov 

občanov - neposlancov (KSSl)  
 

Martin Chren, starosta MČ: Bodom číslo devätnásť je, pardon, bodom číslo osemnásť je Návrh 

na voľbu členov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov z radov 

občanov – neposlancov. Konkrétne ide teda o návrh, o ktorom sme tu už dnes hovorili, na 

voľbu dvoch členov z radov občanov za komisiu sociálnych vecí. Poprosím pani 

poslankyňu Bacigalovú, aby predniesla úvodné slovo. 

 

Eva Bacigalová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Za stálych členov komisie 

sociálnych služieb z radov občanov – neposlancov navrhujeme dve dámy a to pani Emíliu 

Kurucovú a pani inžinierku Hanu Turčányovú. 

 



63 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka komisie. Do rozpravy sa 

hlási pán poslanec Mačuha. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Ja som chcel len upozorniť, že budem musieť už 

odísť, čiže mohli by sme zvoliť niekoho miesto mňa do návrhovej komisie? 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dobre. Budem to považovať za procedurálny návrh. A navrhujem, 

dokončíme tento bod a budeme sa tomu venovať. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: V poriadku. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže pýtam sa, či chce niekto ďalší vystúpiť v rozprave k tomuto 

bodu. Ak nie, perfektné, tak končím rozpravu k tomuto bodu, poprosím pána predsedu 

návrhovej komisie, aby ešte posledný svoj hviezdny okamih dnes využil. 

 

Maroš Mačuha, predseda návrhovej komisie: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ideme hlasovať o návrhu uznesenia číslo osemnásť tak, ako nám bolo predložené. Pán 

starosta, dajte prosím o uvedenom návrhu hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a dámy a páni, hlasujte prosím. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uvedený návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťdva za z 

dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 24 

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

 -uznesenie č. 117/VII/2019 

 

Bod 

Voľba člena návrhovej komisie 
 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, ak dovolíte teda na základe oznámenia predsedu 

návrhovej komisie by som si vás dovolil požiadať o to, aby sme zvolili náhradného člena 

návrhovej komisie. Všimol som si, že sa iniciatívne prihlásila pani poslankyňa Ďurajková. 

Chcem sa spýtať, či má niekto iný návrh. Aha, tak to je zaujímavá otázka. Overovateľ, 

bohužiaľ, nemôže byť člen návrhovej komisie. Takže dámy a páni, hľadáme dobrovoľníka 

alebo dobrovoľníčku do návrhovej komisie. Vždy sa to snažíme navrhovať tak, aby každý 

klub mal jedného zástupcu, čiže sa teraz pozerám hlavne na tú pravú stranu sály a chem sa 

spýtať pani predsedníčky Biharyovej, či by bola ochotná? Tiež je overovateľ. V tom 

prípade, keď ideme podľa abecedy, pani poslankyňa Bacigalová, boli by ste ochotná stať 

sa? Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ak nie sú iné návrhy, tak hlasujme prosím o tom, 

či pani Bacigalová sa môže stať členkou návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že pani Bacigalovú sme zvolili za novú členku návrhovej 

komisie namiesto pána Mačuhu počtom hlasov dvadsaťjedna za z dvadsaťtri prítomných. 

Ďakujem veľmi pekne pánu Mačuhovi za jeho doterajšiu službu dnešnú. 

hlasovanie č. 25 

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

 - návrh na doplnenie člena návrhovej komisie bol schválený 
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Bod č. 19 

Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo devätnásť s komplikovaným 

názvom, Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov podľa ústavného zákona číslo 357/2004 o tamtom tom istom. Návrh 

predkladá pán magister Marek Machata ako predseda komisie. Nech sa páči. 

 

Marek Machata, poslanec: Ďakujem pekne. Ešte tam svieti faktickou pán kolega Mehéš, tak 

neviem, či mu nedáme prednosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: No, faktickou môže reagovať len na nejaký príspevok, takže nemôže 

dostať prednosť. 

 

Marek Machata, poslanec: Dobre. Takže ja to skúsim zjednodušiť pre poslancov, ktorí nie sú 

členmi komisie na ochranu verejného záujmu. V podstate komisia na ochranu verejného 

záujmu sa niekoľkokrát zišla, skontrolovala podania, ktoré sme požadovali od poslancov. 

To znamená skontrolovala, či poslanci vôbec podali tie oznámenia a zároveň, či tieto 

oznámenia boli kompletné. Po otvorení obálok sme zistili, že bývalý poslanec magistrátu  

Horváth síce podal požadované oznámenie, ale nebolo kompletné. Bol vyzvaný tak ako aj 

niektorí ďalší kolegovia poslanci alebo bývalí poslanci, aby doplnili tieto oznámenia. Aj na 

výzvu teda to nedoložil. To znamená, že návrhová komisia rozhodla o tom nie, že ide 

udeliť pokutu, ale v tomto momente ešte len ak to odhlasujeme, tak začneme konanie. To 

znamená, že ja si dovolím ako predkladateľ autoremedúrou upraviť dôvodovú správu a 

ušetrím tým prácu návrhovej komisii, kedy tam upravujeme tú sumu, pretože sme získali 

presnú sumu z personálneho a mzdového referátu, na základe ktorého sme mohli túto 

pokutu vyčísliť. To znamená, že tá posledná veta tej dôvodovej správy bude znieť 

nasledovne. Podľa paragrafu... podľa článku deväť odsek pätnásť ústavného zákona číslo 

357/2004 Zbierky zákonov sa mesačným platom rozumie jedna dvanástina z jeho ročného 

príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie, čo spolu predstavuje 

sumu tristodvadsaťsedem celá nula päť eur. To je z mojej strany všetko, poprosil by som, 

aby sme hlasovali o tomto aj s touto poslednou vetou zmenenou v dôvodovej správe. 

Ďakujem pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Teda konštatujeme, že túto zmenu ste si osvojili ako 

predkladateľ autoremedúrou. 

 

Marek Machata, poslanec: Áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: A idete ušetriť päťsto eur previnilcovi. 

 

Marek Machata, poslanec: Ideme to vyčísliť podľa zákona, pán starosta, nemáme inú možnosť. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto 

bodu programu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy... A, pán predseda Herceg, nech sa páči. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem, len päť sekúnd. Odporúčal by som potom túto sumu presunúť 

ako dotáciu pre VPS-ku, aby to bolo aspoň tak trošku eticky korektné. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Zvážime to, lebo VPS ešte stále spláca dlh voči firme tohto pána, tak 
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aby to nešlo z jedného vrecka do druhého. Pán poslanec Machata s faktickou poznámkou. 

 

Marek Machata, poslanec: Nečakal som takúto kreativitu, pán predseda, ale teda nechávame na 

zvážení mestskej časti. 

 

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

rozpravy, musím sa najprv spýtať, či si návrhová komisia zo svojho stredu zvolila 

predsedu. 

 

Eva Bacigalová, predsedníčka návrhovej komisie: Áno, zvolila si predsedu a som to ja. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže ako vždy v dobrej tradícii predseda sedí uprostred. A poprosím 

vás, pani predsedníčka teda, aby ste uviedli hlasovanie o tomto návrhu. 

 

Eva Bacigalová, predsedníčka návrhovej komisie: Vážené poslankyne, vážení poslanci, ideme 

hlasovať o návrhu tak, ako nám bol predložený. Pán starosta, poprosím vás, dajte o tomto 

návrhu hlasovať. 

 

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

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uvedený materiál sme schválili s počtom 

hlasov za dvadsať, jeden nehlasoval a jeden rebel z prítomných dvadsaťdva. Ďakujem 

veľmi pekne. 

hlasovanie č. 26 

za: 20 proti: 1  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

 -uznesenie č. 118/VII/2019 

 

Bod č. 20 

Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie – pasport stavby  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu je bod číslo dvadsať. Poslanecký návrh, 

Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie – pasport stavby. A predkladateľmi sú páni 

poslanci Matúšek a Čechvala. Chcem sa spýtať, kto uvedie materiál. Pán poslanec 

Matúšek, nech sa páči, máte úvodné slovo k materiálu.  

 

Jozef Matúšek, poslanec: Ďakujem, pán starosta. Vážené kolegyne, kolegovia, poslanci, vážený 

pán starosta, vicestarostovia, pán prednosta. Ak dovolíte, informujem vás, prečo tento 

materiál vôbec na rokovaní je. Je predovšetkým z dôvodov ochrany vlastníctva majetku, 

ktorý patril štátu a bol prevedený na mestá a obce v deväťdesiatych rokoch.  Ak môžem 

informovať ostatých členov zastupiteľstva, materiál na požiadanie pri augustovom 

zastupiteľstve bol prerokovaný v odborných komisiách dopravy, územného plánovania a 

životného prostredia, bol prerokovaný v mestskej rade. Ak sa pozeráte na krátke video, 

poprosím technikov, aby ho pustili, aby ste videli, o ktoré parkovisko ide. Nie každý má 

možnosť to vidieť. Sú tam dve videá, poprosím technikov tridsať sekúnd z jedného aj z 

druhého. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pán poslanec, dovolím si vyjadriť presvedčenie, že za tých dvanásť 

rokov, čo bojujete za parkovisko, už každý vie, o ktoré parkoviská ide. 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Dobre. Pozeráte sa fakticky na stratégiu toho problému, ktorý nastal 

prevodom tejto nehnuteľnosti do rúk tretieho sektoru. No myslím si, že na základe 

skúšobného stavebného ústavu máme dôkazový materiál, že tá plocha skoro štyritisíc 
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metrov štvorcových aj na základe toho, čo sa pozeráte, že tam je voda po daždi. To bola 

posledná búrka na prelome augusta a septembra. Nezničí dvadsaťšesťcentimetrový liaty 

betón po celej ploche. A ak si predstavíte, že prípravné práce fakticky aj so všetkým 

materiálom aj so sieťami, myslím tým kanalizáciu, verejné osvetlenie, lapače olejov, sa na 

základe auditu posúvajú dosť do veľkých hodnôt v eurách. Takže ja by som poprosil, keby 

tento materiál ste podporili. Tak ako ho podporila miestna rada aj odborné komisie. Ak sú 

nejaké pripomienky alebo návrhy, nech sa páči, zodpoviem. Ďakujem za pozornosť. A ešte 

jednu maličkosť dosť vážnu. Ja by som touto cestou verejne chcel pochváliť a poďakovať, 

veľké poďakovanie teda všetkým tým, ktorí v boji o to parkovisko priložili ruku k dielu, že 

napredujeme dopredu a bohužiaľ, aj po tých rokoch, čo ste pán starosta spomenul, 

vraciame sa na začiatok a vysvetlím, že prenesená štátna správa, stavebný úrad fakticky 

osvedčuje pasport a pasport bude musieť alebo respektíve pasportom bude musieť pre to 

osvedčenie pristúpiť hlavné mesto Bratislava, ktoré je nesporne podľa rozhodnutia súdu 

krajského aj prokuratúry a viacerých štátnych inštitúcií vlastníkom od roku 1990, kedy 

prevzalo tento majetok od štátu. Ja by som položil, keďže tu máme prítomnú pani 

vicestarostku, ešte jednu otázku, ak teda dovolí. Pani Štasselová, ona je inžinierka 

architektka, ona vie veľmi dobre posúdiť, že aký je momentálne stav na magistráte a ako 

sa k tomu  hlavné mesto stavia, pretože ak sa prihlási k tomuto vlastníctvu, o čom nie je 

spor ani v rámci legislatívy slovenskej, že fakticky túto jednoduchú alebo zjednodušenú... 

toto osvedčenie môže podporiť práve ona, ktorá na magistráte je a môžu to podporiť aj 

všetci poslanci za Ružinov, ktorí sú v mestskom zastupiteľstve. Ešte raz ďakujem za 

pozornosť. Že tú otázku položím nasledovne, pardon. Pani vicestarostka, ak by ste vy 

viceprimátorka, ja som sa pomýlil, Lucia, prepáč. Nechcel som ťa ponížiť o jeden level 

dole, ale pani, opakujem, viceprimátorka,  položím otázku veľmi jednoduchú. Ak by ste, 

ak by si bola alebo ak by ste bola ako viceprimátorka vlastníčka stavby nehnuteľnosti, o 

ktorej teraz rozprávame, predala by ste ten pozemok pod ňou, keď patril obce zo zákona? 

Nesporne zo zákona cestného. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem za úvodné slovo už aj s 

vystúpením v rozprave. A ak chce pani viceprimátorka, lebo bola oslovená, reagovať, ja 

zatiaľ dodám, že viackrát sme už o tom hovorili aj s pánom primátorom, mali sme aj za 

prítomnosti pána Matúšeka rokovanie s pánom Szabom ako riaditeľom sekcie na 

magistráte. Nejaké alternatívy riešenia už sú na stole. Čiže komunikácia prebieha. Aj keď 

teda pani viceprimátorka nebola súčasťou priamo tejto komunikácie. Nech sa páči. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Takže tá posledná poznámka je relevantná, že 

vždy môžem lepšie zasiahnuť, keď sa rokuje o nejakých záležitostiach Ružinova. A je tam 

stretnutie, že som k tomu prizvaná. K týmto rokovaniam som nebola ani raz  prizvaná, ale 

viem, teda odpoviem na tú prvú otázku, lebo na tú druhú hypotetickú som ju celkom 

neporozumela, neviem, či by som odpovedala korektne, že keby bolo keby. Musela by som 

si to nakresliť alebo niečo. Ale teda na tú prvú môžem povedať na sto percent, že pán 

primátor sa touto témou  zaoberá, záleží mu na tom a aj v spolupráci so sekciou správy 

nehnuteľností pripravujú nejaké riešenie, ktoré by bolo priechodné a ktoré by bolo v 

prospech Ružinova a v prospech teda získania toho pozemku alebo nejakého náhradného 

parkovania. To v tomto momente možno viac vie pán starosta ako ja. Takže ak budem 

prizývaná, budem potom pravidelne môcť informovať. Teda zatiaľ som nebola prizvaná 

ani na jedno a čo sa týka hlasovania, tak v predchádzajúcom volebnom období som 

hlasovala, podporovala tento, toto riešenie a možno pán starosta ma doplní, lebo má 

presnejšie informácie. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja za nás môžem len povedať to, že teda pán 

poslanec s týmto návrhom prišiel už cez leto, z určitých dôvodov sme sa dohodli, že ho 
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preložil na toto rokovanie zastupiteľstva, za čo mu veľmi pekne ďakujem. A stavebný úrad 

v Ružinove na základe žiadosti majiteľa má právo stavbu, ktorá vznikla pred rokom 1970 

zlegalizovať pasportom, na základe ktorého potom ten vlastník stavby si môže na ňu dať 

zapísať vecné bremeno do katastra a čiže my nemôžeme ten pasport vydať sami  z vlastnej 

vôle, musí nás o tom presvedčiť a požiadať niekto, kto je presvedčený, že je vlastník, 

pričom naozaj existuje právny výklad, na základe ktorého by to hlavné mesto malo mať v 

kompetencii urobiť, keďže z tých protokolov vyplýva, že to parkovisko bolo súčasťou 

komunikácie. Čiže na základe tohto materiálu, ak bude schválený, ja budem konať v 

súlade s uznesením a požiadam magistrát, aby sa teda obrátil so žiadosťou o vykonanie 

pasportu na náš stavebný úrad. Pán poslanec? 

 

Jozef Matúšek, poslanec: Nechcem zdržovať, ale veľmi pekne poprosím, ak budem môcť ešte 

doplniť. Ja som vám dal počas prestávky príspevok, na ktorom je to napísané, sú dve 

alternatívy. Ja bohužiaľ viem veľmi dobre a právne je to overené, že hlavné mesto je 

vlastníkom od osemdesiateho tretieho roku kolaudačným záznamom. Akonáhle nebol 

zmenený účel, akonáhle  mestská časť mala zverené do správy toto parkovisko, všetko 

fungovalo. Akonáhle sa predal pozemok, čo je jedna vec, ale inžinierska stavba a líniová 

stavba obzvlášť je druhá vec. A to naša judikatúra rozlišuje, na to som sa... a čiže druhá 

alternatíva, ešte doplním. A druhá alternatíva je, že môže zo zákona štát zo zákona 

vyvlastniť líniovú stavbu vo verejnom záujme. Ďakujem. 

 

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

vyhlasujem rozpravu za ukončenú a poprosím návrhovú komisiu. 

 

Eva Bacigalová, predsedníčka návrhovej komisie: Vážené dámy, poslankyne, vážení páni 

poslanci, ideme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bol predložený. Pán starosta, 

poprosím vás, dajte o tomto bode hlasovať. 

 

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

 

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

dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 27 

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

 -uznesenie č. 119/VII/2019 

 

 

Bod č. 21 

Návrh na výsadbu zelene na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe mestskej časti 

Bratislava-Ružinov  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programuje bod číslo dvadsaťjedna. Opäť poslanecký 

Návrh na výsadbu zelene na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe mestskej 

časti Bratislava – Ružinov. Návrh predkladá pán poslanec Bodnár a pani poslankyňa 

Šimončičová. Úvodné slovo prednesie pán poslanec Bodnár, nech sa páči. 

 

Kamil Bodnár,poslanec: Ďakujem za slovo. Takže podstatou návrhu je nesadiť len teda 

nevysádzať len ako náhradnú výsadbu tú zeleň všade, kde sa dá, ale proste okrem 

náhradnej aj takú klasickú výsadbu, čo by som viac privítal, pretože životné prostredie,ako 

vieme, sa zhoršuje a to by mohlo pomôcť hlavne v mestách pre zníženie teploty, keď ste v 

mestách a takisto pre lepšie životné prostredie a druhým zmyslom toho návrhu je to, keďže 

koncom augusta bol medializovaný prípad bilbordov nelegálnych, ktoré stoja na cudzích 
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pozemkoch a niektoré z nich sú dokonca vraj ružinovské, pretože Ružinov sa sporí s 

majiteľom firmy, ktorá osadila tie bilbordy. Tak sadiť stromy respektíve zeleň takú 

primeranú, ktorá by stála rovno pred tými nelegálnymi bilbordami, aby ich prakticky 

zakryla, aby boli nepoužiteľné. Nie je to ako vtip, ale je to ako fakt, pretože reálne vidíme, 

že sedem rokov tam tie bilbordy stoja, vlastník je vyzývaný a nič sa nedeje. Ja normálne 

nechápem, prečo je taký bezzubý zákon, že my to nesmieme zobrať ten bilbord, odložiť a 

dovidenia. A čítal som viacero tých právnických posudkov k tomuto. Ak by sme to 

spravili, z nášho vlastného pozemku odstránili bilbord, tak spoločnosť nás môže zažalovať 

za krádež, čo by sa potom riešilo a sú nejaké problémy a súčasne môže nás zažalovať za 

poškodenie bilbordu. No tak riešme to nejak trošku inteligentnejšie a posaďme tam strom 

pred ten bilbord a keď tá spoločnosť strom poškodí, tak ju zažalujeme, že proste nám 

poškodila zeleň a bilbordy tam zavadzajú a musia byť odstránené. Tým pádom máme to 

ako v rukách vlastných, keďže ináč to nejde s niektorými majiteľmi bilbordov. Tak vás 

pekne prosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem za slovo. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, za úvodné slovo. Otváram 

rozpravu a prosím pekne, aby ste ma na desať minút ospravedlnili. Vedenie schôdze 

odovzdávam pánovi viceostarostovi Patoprstému. 

 

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

nasleduje v diskusii pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja by som pri tejto zelenej téme ju trošku ešte rozšíril, ale 

najprv teda k tomu návrhu. Určite podporujeme, už to samospráva niekde inde vyskúšala, 

napríklad v Malackách. Funguje to, získame zeleň, znížime prašnosť, znížime teplotu, 

znížime hlukové zaťaženie tým, že ten odraz od  bilbordu nebude. Znížime vizuálny smog 

a možno trošičku si poradíme a bude to skôr také demonštratívne upozornenie pre 

majiteľov nelegálnych bilbordov, ale teda budeme robiť aspoň niečo pre životné 

prostredie. Nemali sme samostatný bod, pôvodne sme chceli v rámci bodu Rôzne zaradiť 

bod o budovaní cyklotrás a projektových dokumentáciách. Včera na komisii dopravy sme 

to prešli s pani vedúcou odboru, s pani Szökeovou, takže nebudeme dávať uznesenie k 

budovaniu cyklotrás, aj keď teda je aktuálna výzva ministerstva dopravy na jednak na dve 

veci, na budovanie, na cyklotrasy, ktoré máme naprojektované a druhou súčasťou je aj 

samotné projekty a teda aj sme vyzvali pani Szökeovú, aby v spolupráci s investičným 

oddelením čo najviac projektov sme pripravili do zásobníka, aby ďalšie roky sa to mohlo 

naozaj odsýpať. Ale spomínam túto tému preto, lebo ako ste si všimli, aj niektorí z našich 

poslancov sú tak športovejšie oblečení, niektorí tu máme cyklistické prilby, máme 

európsky týždeň mobility. Tak chceme aspoň aj takto trošku propagovať pre Ružinov aj 

pre nás všetkých nielen teda výsadbu ďalších stromov,ale s tým súvisí samozrejme aj 

ekologický pohyb či už mestskou hromadnou dopravou alebo bicyklami a všetkých vás 

teda zároveň okrem podpory návrhu nášho kolegu poslanca Bodnára, vyzývam aj pripojiť 

sa a skúsiť aspoň tento týždeň pohyb po meste ekologickejšie, teda pešo, bicyklom alebo 

mestskou hromadnou dopravou a budem rád, keď sa stretneme niekde na bicykloch alebo 

v MHD-čke. Ďakujem. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne, v diskusii 

pokračuje pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Pôvodne tento náš návrh bol o tom, 

že keďže nevieme si poradiť, akože si nevieme poradiť s tými načierno postavenými 

bilbordami, že posaďme pred to stromy. Na našej komisii územného a životného sme... 

územného plánovania a životného prostredia sme o tom hovorili, len keď je to popri 
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Bajkalskej, tam väčšinu pozemkov Ružinov asi nemá zverenú väčšinu pozemkov, ale má 

to hlavné mesto. Čiže treba v kombinácii s hlavným mestom. A teraz  chcem povedať 

niekoľko vecí odvtedy, čo sme tento návrh predložili. Že hlavné mesto sa chystá vysadiť 

desaťtisíc kusov drevín, stromov a kríkov, vyzýva k tomu k spolupráci mestské časti. Čiže 

tam je ten začiatok, že oni nás vyzvú, že kde. Mestská časť Ružinov, samozrejme, dúfam, 

že to bude teda spoločná aktivita,nebude čakať, kým nás vyzve, ale cez tú Bajkalskú sa 

môže prihlásiť medzi prvými. My tu máme takéto priestory, skúsme tam. To je jedna vec. 

Druhá vec je tá, že k tým bilbordom. Pán kontrolór alebo pán prednosta, chcem sa vás 

opýtať. Ak si niekto postaví lešenie na chodníku, platí za zabratie verejného priestranstva 

istý počet eur, áno, na istú dobu. Ak tento tam má niekoľko rokov zabraté verejné 

priestranstvo, prečo to mestská časť od neho nežiada? Mi toto povedzte, prečo ste nezačali 

konanie o tom, že neplatí ten poplatok za zabratie verejného priestranstva. Fakt tomu 

nerozumiem. Akože sme, že my sme bezmocní? On si môže na našich pozemkoch robiť, 

čo chce? Tak nech zaplatí, keď ich používa naše pozemky. A ďalšia vec je ešte tá, že 

schválilo sa v parlamente minulý týždeň novela, schválila... novela zákona o ochrane 

prírody a krajiny, z ktorej vyplývajú zhruba to takto poviem. V čase klimatickej núdze 

tento zákon reaguje na to tak, a toto ministerstvo a Národná rada, že viac sa môže rúbať a 

menej sadiť. To je veľmi zhruba povedané obsah toho zákona. Čiže miesto toho, aby 

povedal, že zachráňte každý jeden, ktorý ešte stojí, lebo bohviečo bude s tými novými, 

ktoré vysadíme, vôbec sa im nemusí podariť rásť. Takže takýto zákon sa prijal. Preto 

vítam akúkoľvek výsadbu, ktorá je možno v rozpočte ste mali dvestopäťdesiattisíc eur na 

výsadbu zelene, ale to sa neminulo. Možno sa to bije teraz s týmto naším návrhom. Treba 

to proste koordinovať cez oddelenie pani Pagáčovej a do našej komisie potom predložiť, 

že ako to budeme riešiť. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem, pani poslankyňa. Pokiaľ sa 

nikto ďalší do diskusie nehlási, tak diskusiu ukončujem a požiadam návrhovú komisiu o 

prednesenie uznesenia. 

 

Eva Bacigalová, predsedníčka návrhovej komisie: Vážené poslankyne, vážení poslanci, ideme 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bol predložený. Pán vicestarosta, dajte prosím o 

tomto návrhu hlasovať. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne a prosím 

kolegovia hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Na základe hlasovania konštatujem, že za bolo všetkých dvadsaťdva prítomných, čiže 

uznesenie bolo jednohlasne schválené. Ďakujem. 

hlasovanie č. 28 

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

 -uznesenie č. 120/VII/2019 

 

Bod č. 22 

Návrh  na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov  

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Pokračujeme bodom programu číslo 

dvadsaťdva, ktorým je Návrh  na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava – 

Ružinov. Predkladateľmi sú páni poslanci Bodnár, Ďurajková a Strapák. Čiže poprosím 

jedného z predkladateľov o úvodné slovo. Pán poslanec Bodnár sa hlási, nech sa páči. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Takže podstatou návrhu je oveľa viac otvoriť 

samosprávu pre občanov, ktorí nás volili a z ktorých daní sú vlastne platení úradníci a 
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poslanci a tak ďalej. Bežné je, že samospráva má byť otvorená. Rôzne mestá na celom 

Slovensku už majú všetky možné dáta o svojich procesoch, o svojom hospodárení na 

internete. Proste človek si jedným dvoma klikmi nájde čokoľvek o samospráve. A 

spomeniem len pár vecí, ktoré by sa mohli na základe schváleného návrhu zverejňovať, 

teda by sa mali. Napríklad taká aktuálna výška odmeny pre jednotlivých poslancov a 

rozdeliť po položkách, teda odmena za zastupiteľstvo, za sobáše, odmena za členstvo v 

predstavenstve alebo v dozornej rade. Takisto profesijné životopisy starostu a riaditeľov 

všetkých organizácií samosprávy, aby boli zverejnené. Taktiež informácia o počte voľných 

miest v zariadeniach sociálnych služieb a je tam aj taká vec, že oficiálny program starostu 

a vicestarostov. Popri tom stransparentnení ešte som si všimol, že stránka ružinovská nie je 

adaptovaná pre slabozrakých, čiže aj to je súčasťou návrhu. No a celý ten návrh vlastne ste 

mali možnosť sa s ním oboznámiť, takže vás pekne prosím o podporu tohto návrhu. 

Ďakujem. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

Ďalší v diskusii prihlásený pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi takto poďakovať aj 

verejne nášmu kolegovi Kamilovi Bodnárovi, ktorý... pre ktorého teda nie je slovo 

transparentnosť len nejaká marketingová floskula na predvolebnom plagáte a letáku, ale je 

to aj realita, ktorou žije a chceme ňou žiť aj my ako klub a verím, že aj ostatné dva kluby 

sa k nám pridajú k tejto realite, ktorú chceme transponovať do Ružinova. Ja by som k 

tomu povedala ešte to, že pre mňa aj existujú dve cesty. Buď niekto chce byť 

transparentný alebo nechce. Všetky ostatné veci typu nemáme na to peniaze, nie je na to 

čas, nemá to kto robiť, sú dôležitejšie veci, je len pre mňa cesta k tomu, že nechcem byť 

transparentný, ďakujem za slovo. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. 

Ďalším v diskusii prihlásený pán poslanec Herceg, nech sa páči. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý 

vzišiel z rokovania komisie územného plánovania a životného prostredia. Jedná sa v 

zásade o rozšírenie a posun termínu. Najprv tú jednoduchšiu časť. Čiže zmena uznesenia v 

časti B, termín zmeniť na tridsiaty prvý marec 2020. Je to z dôvodu, hovorili sme o tom na 

miestnej rade, hovorili sme o tom s pánom prednostom a sám navrhoval, že ak tam budú 

nejaké finančné dopady na rozpočet, je lepšie, keď to trošku posunieme, aby sa to dalo 

rozpočtovať do budúcoročného rozpočtu a fakturovať tie zmeny. Asi to nebudú veľmi 

pracné zmeny. Ale radšej, nech máme tú rezervu a čo sa dá spraviť hneď, sa spraví hneď a 

čo nie tak trošku posunieme, aby sa potom ľahšie dýchalo. Čiže to je jedna časť zmeny, 

ktorú sa uzniesla komisia. Druhá časť sa týka mierneho rozšírenia v časti A na strane dva 

na spodu bola pôvodne odrážka, že zverejňovať elektronický register, elektronickú 

evidenciu žiadostí v stavebnom a územnom konaní s možnosťou sledovania stavu žiadosti 

a my sme navrhli rozšírenie, elektronický register, elektronickú evidenciu žiadosti v 

stavebnom a územnom konaní a výrubové konania s možnosťou sledovania stavu žiadosti. 

Upresnenie. Ten stav, začiatok uskutočňovania a koniec podľa paragrafu tri odstavec šesť 

zákona o správnom konaní, Správny poriadok. To je presne teda z toho zákona tá 

formulácia a tieto žiadosti zverejňovať aj v geografickom informačnom systéme mestskej 

časti GIS po jeho implementácii. Čiže tam ten termín je až, teda keď bude GIS, aby sa dalo 

vidieť, že tu je aktuálne otvorené výrubové konanie a podobne. Čiže toto je navrhnutá 

zmena uznesenia, ktorú sme konzultovali s predkladateľom a ktorý vravel teda, že je s tým 

v poriadku a teda pravdepodobne si tento návrh aj osvojí, ale teda dáme ho aj písomne, aby 

to znenie bolo tak, ako odznelo aj na komisii, ako je aj v zápise z komisie. Druhá vec, 
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ktorú chcem povedať, že teší ma, že to má všeobecnú podporu aj na miestnej rade aj od 

pána starostu a verím, že Ružinov bude, nechcem povedať, že priekopníkom, ale naozaj 

mestskou časťou, ktorá sa môže hrdiť tým, že je transparentná a že zverejňuje všetko, čo sa 

zverejňovať dá a môže podľa zákona vo forme, aby si to obyvatelia veľmi ľahko našli a 

vedeli to používať, to je hlavné. Takže tiež vás prosím o podporu tohto návrhu. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Ja 

odovzdávam slovo naspäť pánovi starostovi, respektíve vedenie schôdze, ďakujem. 

 

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

poslanec Bodnár. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Ďakujem za slovo. Môžem si takto osvojiť tento návrh? Lebo ja som to 

stanovisko komisie čítal, takže ja si ho osvojujem a súhlasím s ním. A ešte jednu 

poznámku. Nereagujem priamo na pána Hercega, ale k prednostovi, že my sme riešili 

technické zabezpečenie tohto návrhu a bude na to mimoriadna komisia, kde by sme vás 

radi pozvali a takisto všetkých, čo majú do činenia s webovou stránkou, informatikou a my 

sme už na IT komisii priebežne riešili, ako by sa to dalo zrealizovať rýchlo a lacno. Takto.  

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne aj za technickú podporu. Nasleduje pani 

predsedníčka klubu Bihayová s faktickou poznámkou. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Ako ja s týmto materiálom taktiež súhlasím, len chcem pri 

tomto zverejňovaní upozorniť aj na zákon o ochrane osobných údajov a teda, ak to má byť 

zverejnené tak, že hocikto sa k tomuto dostane, tak bude potrebné vyčierňovať citlivé 

údaje o všetkých žiadateľoch. To je všetko. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pardon, to bol pôvodný príspevok pána 

Bodnára? Dobre, takže môže. Tak dobre,takže pán Bodnár reaguje na faktické. 

 

Kamil Bodnár, poslanec: Neviem,ktoré údaje máte na mysli, ale ja vám prečítam odmeny 

poslancov v Trnave od prvého prvý 2019 do tridsiateho prvého ôsmy 2019. Beňo Ladislav 

základná odmena dvetisíc tristotridsaťosem, to je hrubá mzda, čistá mzda tisíc 

šesťstoštyridsať a tak ďalej. Cabanová Gabriela, RNDr. čiže v Trnave to zverejňujú. Tam 

sú plné mená, plné sumy. Všetko je tam rozpísané. Mám to teraz aktuálne pred sebou 

otvorené. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán Bodnár reagoval na svoj príspevok, čiže 

ďalší s faktickými poznámkami sa budú musieť prihlásiť priamo v rozprave, nemôžu už 

reagovať. Nasleduje s riadnym príspevkom pani doktorka Barancová. 

 

Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať 

za takýto materiál. Môžem povedať, že aj v minulosti sme sa veľmi snažili o to, aby 

mestská časť Ružinov bola transparentná, bola to otvorená samospráva. Urobili sme 

niekoľko opatrení. Jedným z opatrení bolo, že sme dali možnosť prijímať neposlancov do 

komisií. Ja som taktiež veľmi rada, že takýto materiál je, pretože je veľmi dôležitý preto, 

lebo aby sa skutočne eliminovali šíriť rôzne dezinformácie alebo rôzne nepresné 

informácie a nie je to skutočne dobré, takže je veľmi dobré, aby sme ozaj sprístupnili 

všetky informácie a sprístupnili ich verejnej kontrole. Z tohto titulu musím povedať, že ja 

som si trošičku naštudovala, ako teda vyzerá tá naša mestská časť. Transparency 

International v jedenástich parametroch hodnotí jednotlivé mestá a samosprávy. Ja som si 

teda pozerala, že mestská časť sa jej trošku ten rating znížil o niekoľko, myslím asi o šesť 
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miest. Ale taktiež som si všimla, že aj mesto Bratislava je teda výrazne sa znížil tento 

rating. Preto by som sa chcela spýtať predkladateľa pána Strapáka tým, že je mestský 

poslanec, či teda majú aj v meste takéto niečo pripravené a teda kedy a v akých bodoch, 

pretože ozaj ako mesto si myslím, že je takisto asi treba takýto materiál pripraviť. Tým, že 

sa tomu venujete, tak pravdepodobne ako mestský poslanec ste si všimli aj mesto 

Bratislava. Ďakujem. 

 

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

Patoprstý. 

 

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

vítam tento materiál a musím povedať, že časť z toho alebo veľká časť z toho je už je na 

úrade aj aplikovaná alebo sa postupne aplikuje. Komunikovali sme to aj s predkladateľom, 

pánom poslancom Bodnárom. A ja si dovoľujem ešte teda aj na základe telefonického 

rozhovoru včera s ním navrhnúť pozmeňujúci návrh, ktorý prečítam teraz. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov schvaľuje doplnenie a upravenie 

predkladaného návrhu v bode A. Profesijné životopisy starostu, poslancov a riaditeľov 

všetkých organizácií a členov predstavenstiev a dozorných rád všetkých organizácií 

samosprávy obsahujúce najmä informácie o vzdelaní, doterajších zamestnaniach, popise 

pracovnej náplne, členstvách pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných 

spoločností a neziskových organizácií v jednotnom formáte, ktorého vzor doručí miestny 

úrad do tridsať dní od schválenia tohto uznesenia. Veľmi sa teším tomu, že v tejto sále 

tento rok sedia poslanci, ktorí naozaj, alebo v tomto volebnom období, ktorí naozaj majú 

transparentnosť úprimne zakorenenú a chcú ju spoločne s nami aj deklarovať a nie sú to 

iba také plané gestá. A preto verím, že pre nikoho nebude problém s naplnením tohto 

pozmeňujúceho návrhu, pretože myslím si, že ľudia majú možnosť vedieť o tom, že ktorí 

poslanci boli zvolení, aké je ich profesné zameranie, čo doteraz robili a takisto aj riaditelia 

alebo štatutári v orgánoch, dozorných radách, ktorí rozhodujú o miliónových transakciách 

v mestskej časti, by mali byť verejne dostupné informácie o ich profesnom životopise, o 

ich predchádzajúcich pracovných pomeroch a o tom, akú majú kvalifikáciu viesť 

respektíve dozorovať tieto naše organizácie. Čiže tento návrh predkladám, prosím o jeho 

podporu. A zároveň mám pripravený ešte jeden pozmeňujúci návrh, ale to som včera 

komunikoval aj s pánom poslancom Hercegom. Týka sa to zavedenia elektronickej 

evidencie. Niektoré veci, žiaľbohu, nie sú možné aplikovať v termíne ako bol a viem, že 

vy ste sami navrhovali termín trošku zvýšiť, čiže ak to teda z vašej strany platí, je to tam, 

čiže ja to nemusím dávať. Dobre, dober. Čiže poprosím teda iba o podporu tohto jedného 

návrhu, pretože myslím, že keď chceme ísť transparentne vopred, tak my by sme prví sa 

mali postaviť k tomu tvárou a byť tí, ktorí povieme, že áno, že my nemáme s tým problém 

a nemáme čo skrývať. Ďakujem veľmi pekne. 

 

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

Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som si len tak pripomeniem takú technickú 

poznámku, že existujú také formáty životopisov alebo CV-čiek, Europass sa to volá a že či 

by sme do toho návrhu nemohli dať, že v tom formáte, aby teda sme si nevymýšľali nejaký 

svoj formát, keď už niekto má napísaný životopis v tomto, že či by sme nemohli v tomto 

formáte to použiť. Alebo teda, že ten formát,čo sa vyberie, by bol tento formát, lebo to je 

naozaj štandardný formát životopisov v Európskej únii, ktorý sa od roku tuším 2005 

používa, čiže to len som chcel. 

 

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

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja ako jedna z predkladateliek materiálu si 

dovolím autoremedúrou schváliť návrh pána poslanca Patoprstého a tým pádom nemusíme 

o tom hlasovať. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Čiže pani poslankyňa si osvojila autoremedúrou ako predkladateľka 

tento návrh. Ak aj ostatní predkladatelia súhlasia, tak nemusíme o ňom hlasovať. Ďakujem 

veľmi pekne. Ďalší prihlásený v rozprave pán poslanec Sirotka. 

 

Vladimír Sirotka, poslanec: Dobrý deň, takže samozrejme tiež som veľmi rád, že Ružinov bude 

viac transparentný a posúvame sa správnym smerom. Z toho praktického hľadiska som si 

teda dovolil aj navrhnúť v komisii informatiky, že aby tieto všetky údaje vlastne, ktoré 

budú teda vlastne ukazovať tú transparentnosť sa nielen budú nachádzať na stránke 

Ružinova, ale bude sa tam nachádzať aj jednotný odkaz, ktorý sa trebárs nazve 

Transparentný Ružinov, pod ktorým vlastne všetky tieto údaje budú zoskupené. Tým 

pádom to bude vlastne jednoduchšie pre bežného občania nájsť a proste nebudú musieť tie 

informácie, ktoré síce sa tam budú nachádzať, ale nemusia ich zložito hľadať, ale nájdu to 

pod jedným vlastne tlačítkom na stránke. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nie je to formálny pozmeňujúci návrh, ale 

organizačné oddelenie si už urobilo poznámku. 

 

Vladimír Sirotka, poslanec: Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Biharyová. 

 

Michaela Biharyová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja som ešte chcela na pána Bodnára 

reagovať. On vlastne na môj príspevok hovoril o tom, že Trnava tam má odmeny tých 

poslancov. Ja s týmto nemám problém, samozrejme, aj so zverejnením údajov aj celého 

mena. Mne išlo tá ochrana osobných údajov, čo sa týka napríklad zverejňovania 

stavebných jednotlivých žiadostí, stavebných od obyvateľov Ružinova, ktorí... tak tam 

vlastne ide o ochranu osobných údajov a tuto tieto údaje budeme musieť vyčierňovať 

alebo teda zamestnanci úradu, keď to budú chcieť dávať na web všetko. Takže aby sa aj s 

týmto počítalo. 

 

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

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem pekne. No pani Biharyová v rozsahu toho, čo sa 

zverejňuje na úradnej tabuli. Ak je to fyzická osoba, tak sa aspoň u nás vo výrubových 

konaniach píše žiadosť FO fyzickej osoby. Právnická osoba nepožíva ochranu osobných 

údajov. Tá tam môže byť uvedená celá aj s adresou. To, čo je na úradnej tabuli nech sa 

tam nevyčiarkuje. Zverejňuje sa toľko, koľko zákon umožňuje, čo pripúšťa. Takže v 

takom rozsahu aj v tom zverejňovaní transparentnom. Netreba vymýšľať to, čo je 

vymyslené. A takisto napríklad som teraz naposledy pozerala rozhodnutie, ktoré vydala 

naša mestská časť, čo sa týka výrubov drevín a pozrela som, či tam máte zamazaný 

podpis, ale je to zverejnené na úradnej tabuli to rozhodnutie tak, že máte tam VR a netreba 

nič zamazovať, hej? Takže takto možno zverejňovať, lebo to sú potom machule a neviete, 

čo tam je. Je toto dobrý systém na úradnej tabuli. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Môj podpis už tak behá po Ružinove, že si hocikto môže z 

môjho účtu vybrať peniaze v banke. Faktickou poznámkou pani Biharyová. 
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Michaela Biharyová, poslankyňa: Ja len chcem upozorniť, že je rozdiel zverejňovania v zmysle 

správneho poriadku, keď je to potrebné zverejňovať na úradnej tabuli a na iných 

dostupných elektronických médiách a keď my sa rozhodneme niečo zverejňovať, keď nám 

dôjde žiadosť, ktorá sa nemusí v zmysle správneho poriadku zverejňovať na úradnej tabuli. 

Takže tam tieto údaje musia byť začiernené. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, ďakujem. Budeme konzultovať aj s magistrátom, lebo podobný 

problém je napríklad pri záväzných stanoviskách, ktoré sa teraz vôbec nezverejňujú a 

začierňujú sa ešte aj čísla LV-čok a podobné veci. Pán poslanec Machata s riadnym 

príspevkom. 

 

Marek Machata, poslanec: Ďakujem pekne, pán starosta. Ja som chcel pôvodne faktickou na 

Kamila Bodnára ešte k tým osobným údajom skôr, než prebehla tá diskusia. Len som chcel 

dať taký príklad dobrej praxe. Staré Mesto to robí, vlastne zverejňuje to v rozsahu 

starostka, vicestarostovia, poslanci a prednosta. Je tam za každý mesiac odmena netto, 

ktorú ten daný dotyčný obdrží od mestskej časti priezvisko, meno, titul a dátum ujatia sa 

funkcie. Takže dá sa to urobiť a len som teda netušil, keď som sa prihlásil, že ide o iné 

údaje. To znamená nejaké stavebné záležitosti a tieto veci, čiže len faktickou som chcel na 

pán Bodnára túto vec doplniť. Ďakujem. 

 

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

ukončujem rozpravu k tomuto bodu a ďakujem veľmi pekne za tento návrh a poprosím 

návrhovú komisiu, teda najprv treba dať hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch a potom o 

uznesení ako bolo navrhnuté. Ak boli všetky návrhy autoremedúrou, tak... 

 

Eva Bacigalová, predsedníčka návrhovej komisie: Osvojili si ich, áno... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, nech sa páči. 

 

Eva Bacigalová, predsedníčka návrhovej komisie: Takže opäť vás poprosím drahé poslankyne a 

milí poslanci, ideme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bol predložený. Pán starosta, 

poprosím vás, dajte o tomto uznesení hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, počuli ste, prosím hlasujte o návrhu tak, ako bol 

upravený počas rozpravy autoremedúrou. 

 

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

za z dvadsaťdva prítomných. Ďakujem veľmi pekne za predloženie aj za podporu tohto 

materiálu. 

hlasovanie č. 29 

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

 -uznesenie č. 121/VII/2019 

 

 

Bod č. 23 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 

predpisov dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami v Materskej škole Šťastná 26, Bratislava  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom je bod číslo dvadsaťtri, Správa o výsledku kontroly 

dodržiavania VZN a interných predpisov dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v Materskej škole 
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Šťastná 26, Bratislava. Materiál prednesie pán miestny kontrolór Günther Furin. Nech sa 

páči. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Vážené dámy a páni, táto kontrola 

bola vykonaná na základe schváleného rámcového plánu kontrolnej činnosti na prvý 

polrok roku 2019. Dlhý názov, nebudem opakovať. Cieľom kontroly bolo overiť 

objektívny stav, kontrolované skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi a 

vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti s finančnými 

prostriedkami v Materskej škole Šťastná. Správu ste mali možnosť si preštudovať. Je  nej 

popísané, čo všetko sme kontrolovali, aké boli zistenia. Ja by som len na záver zhrnul 

niekoľko faktov, ktoré sú tu. V podstate konštatujem, že Materská škola Šťastná je vedená 

korektne a relatívne dobre. Napriek tomu niekoľko skutočností tam bolo. Za takú 

najzávažnejšiu je to, že materská škola nezverejňovala zmluvy v posledných rokoch. 

Niektoré postupy účtovania neboli najsprávnejšie, respektíve neboli korektné. V oblasti 

verejného obstarávania neboli nejaké zistenia v konkrétnych verejných obstarávaniach, ale 

skôr v administrácii okolo tohto procesu. Škola nemá ročný plán verejného obstarávania ni 

neurobila súhrnnú správu z verejného obstarávania a dokumentácia k zákazkám s nízkou 

hodnotou nie je kompletná alebo nerobí sa. No a posledný taký detail, ktorý síce nie je 

porušením, ale je tak čudný a to je vysoký denný limit v hotovosti v pokladni, ktorý je 

neprimeraný k tomu, aké veľké náklady má táto škôlka. K návrhu správy kontrolovaný 

subjekt nemal námietky. Uviedol, že zistenia dá do päťdesiatdva dní do poriadku. To je 

všetko. Nech sa páči, vaše otázky. 

 

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

tomuto bodu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo a 

poprosím návrhovú komisiu. 

 

Eva Bacigalová, predsedníčka návrhovej komisie: Vážené poslankyne, vážení poslanci, ideme 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bol opäť predložený. Pán starosta, poprosím 

vás, dajte hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, hlasujte prosím o návrhu uznesenia, ako bolo 

navrhnuté. 

 

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

devätnásť z dvadsaťdva prítomných. Traja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č. 30 

za: 19 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 3 

 -uznesenie č. 122/VII/2019 

 

 

Bod č. 24 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania  zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za 

rozvoj  
 

Martin Chren, starosta MČ: Ďalším bodom programu, ktorý opäť uvedie pán miestny kontrolór 

Furin je Správa o výsledku kontroly dodržiavania  zákona  o miestnom poplatku za rozvoj. 

Nech sa páči, pán kontrolór, máte slovo. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Zaradenie tejto kontroly, ktorá má do 

plánu, ktorá má rovnaké zameranie ako kontrola vykonaná pred rokom, vyplynula z 

požiadavky hlavného kontrolóra mesta Bratislavy, ktorý inicioval identickú kontrolu vo 
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všetkých mestských častiach s cieľom overiť, či suma poplatkov za rozvoj odvádzaných 

mestu Bratislava je v súlade s dodatkom číslo dvanásť Štatútu hlavného mesta. V prípade 

našej mestskej časti bolo cieľom kontroly navyše overiť, či došlo k náprave tých 

nedostatkov, ktoré boli konštatované v správe z augusta 2018. Chcel by som na tomto 

mieste konštatovať, že miestny úrad za uplynulé obdobie zásadne zmenil prístup k 

problematike poplatku za rozvoj. Podarilo sa zásadne zlepšiť vzťahy a komunikáciu medzi 

stavebným úradom a ekonomickým odborom. Bola prijatá smernica, ktorá sformalizovala 

vedenie osobitnej elektronickej evidencie rozhodnutí v stavebnom konaní vedená 

stavebným úradom, ustanovila zároveň prístup pracovníkov referátu miestnych daní a 

podnikateľských činností do tejto osobitnej evidencie. Zároveň bola v smernici stanovená 

lehota, do ktorej má stavebný úrad povinnosť predložiť ekonomickému odboru 

právoplatné rozhodnutia na vyrubenie poplatkov. Kontrola konštatuje, že smernicou 

stanovené lehoty sa dodržiavajú. Týmto miestny úrad uviedol do praxe všetky odporúčania 

z kontroly 2018. Je tu...súčasťou správy je štatistika o rozhodnutiach, ktoré boli vydané. 

Na tomto mieste by som chcel snáď prvýkrát v živote v tejto funkcii oceniť pracovníkov 

konkrétnych miestneho úradu a to špeciálne oddelenie miestnych daní a podnikateľských 

činností, ktorý postupuje pri vyrubovaní poplatkov za rozvoj na vysokej odbornej úrovni. 

Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pánu kontrolórovi. O to viac si cením jeho 

slová, že je to teda jeho prvá pochvala v tejto funkcii a otváram rozpravu k tomuto bodu. 

Prihlásený do rozpravy pán predseda poslaneckého klubu Herceg, nech sa páči, máte 

slovo. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ďakujem aj za materiál, celkom zaujímavé čítanie, aj keď teda 

nie sú tam konkrétni stavebníci. Mňa by zaujímalo, píše sa tam teda, že sú aktuálne dve 

žaloby, kvázi odvolania neprešli a Finančný úrad Slovenskej republiky potvrdil 

rozhodnutie Ružinova a dvaja stavebníci sa teda uplatňujú odvolanie alebo teda vyšší 

orgán, čo je žaloba na krajskom súde. Vieme, kto to je a v akých sumách, o ktoré 

potenciálne môžeme prísť, nemusíme prísť, kto špekuluje s tým výberom? 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: V tejto chvíli neviem tie mená naspamäť. Mám 

ich, samozrejme, v evidencii. Nie sú to významné poplatky. Sú to ľudia, ktorí tvrdia, že 

oni nemajú byť platcami z dôvodu toho, že začali tie stavby pred tými termínmi. Ale vo 

viacerých podobných prípadoch súdy postupovali jednotne a v tejto chvíli nie sme 

žalovaným subjektom už my, ale Finančné riaditeľstvo, hej? Takže my už sme nám 

potvrdilo Finančné riaditeľstvo správnosť postupu a napadnuté bolo Finančné riaditeľstvo 

na súde, nie my. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem a ešte jedna doplňujúca otázka. V tých tabuľkách za tie obdobia 

sa vyskytuje a duplicitné stavebné rozhodnutia. To čo to znamená duplicitné? Lebo buď to 

rozhodnutie je, nie je na ten istý stavebný objekt alebo teda ako to je, že duplicitné? 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Máte presne pravdu. Na odbor ekonomický boli 

dvakrát doručené tie isté stavebné rozhodnutia. Ja to len uvádzal som to len kvôli tomu, 

aby tie počty sedeli. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Ak si môžem dovoliť doplniť. Toto je taký problém, ktorý 

je ako keby problémom samotného toho zákona, ktorý nerieši túto situáciu. Je to problém, 

že čo sa stane, ak práva zo stavebného povolenia prejdú z jednej firmy na druhú. 

Konkrétne to riešime napríklad v prípade BrickPark, kde teda bol vyrúbený poplatok za 

rozvoj pôvodnému stavebníkovi, medzitým to prešlo na novú firmu a zákon v takom 
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prípade hovorí, že my to ako keby musíme vyrubiť aj tej druhej firme. A oni teraz hovoria, 

že ale my to nezaplatíme z tej druhej, kým to nezrušíte tej prvej. Ale my to tej prvej v 

súlade so zákonom zrušiť nemôžeme. Požiadali sme už aj o metodické usmernenie 

ministerstva financií. Možno pani Lehotayová by vedela povedať, v akom je to stave, že či 

nám už prišlo. Podobný problém teraz riešime v prípade bytového domu Klincová. Tam 

ale YIT kúpilo projekt od Tatra Residence. Tam sa ale medzi sebou dohodli a teda YIT 

ešte tomu pôvodnému investorovi deponovalo tie peniaze, čiže ešte pôvodný majiteľ nám 

to uhradí. To sme práve riešili minulý týždeň. Len tam, kde takáto nejaká dohoda 

neprebehla a kde to nevyriešili medzi sebou tí dvaja v rámci svojho obchodného vzťahu, 

tak tam máme problém, že musíme ako keby každému stavebníkovi znova vyrubiť ten 

developerský poplatok, keď ten prvý hovorí, že ja to už nezaplatím a prešlo to na niekoho 

iného. Čiže to je taká vec, ktorú riešime, ale nejde podľa mojich informácií o nejaké 

závratné finančné sumy pri týchto veciach. Jednu vec, ktorú sme riešili, taký rozpor, to 

bolo ešte na začiatku roka, bol stavebník J&T Real Estate, ktorý sa nás snažil presvedčiť, 

že by mal za Klingerku zaplatiť myslím o tristotisíc eur menej. Musím povedať, že nás 

nepresvedčil, vyrubili sme poplatok v plnej výške a zatiaľ to nebolo nijakým spôsobom 

spochybnené. To bola otázka, že či aj nadzemné garáže sa rátajú do stavby, za ktorú sa 

vyrubuje developerský poplatok. Podľa názoru nášho a myslím aj podľa názoru 

ministerstva financií je odpoveď áno. 

 

Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Chcel by som dodať k tomu, že naozaj ten zákon 

má veľmi veľa teoretických nedostatkov. Pri praktickom napĺňaní narážajú pracovníci na 

mnohé, mnohé problémy. A žiadne ministerstvo sa ako keby k tomu zákonu nehlásilo, 

pretože to bol poslanecký návrh. A vyplýva z toho veľké množstvo praktických 

problémov. A to, že som pochválil tých pracovníkov je jeden z dôvodov to, že sa aktívne 

zúčastňujú na ministerstvách v riešení teoretických problémov alebo nanášajú problémy, o 

ktorých tam niekedy ani netušia. 

 

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

ďakujem veľmi pekne pánu miestnemu kontrolórovi a uzatváram možnosť prihlásiť sa do 

rozpravy a poprosím návrhovú komisiu o uvedenie hlasovania. 

 

Eva Bacigalová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne. Milé poslankyne, milí 

poslanci, opäť vás poprosím, ideme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bol predložený. 

Poprosím vás, pán starosta, dajte o tomto bode hlasovať. 

 

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

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uvedený materiál a uznesenie sme schválili počtom hlasov 

devätnásť za z dvadsaťdva prítomných, traja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č. 31 

za: 19 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 3 

 -uznesenie č. 123/VII/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Pred posledným pracovným bodom zastupiteľstva by som chcel 

poďakovať pánu Gečevskému nie ako poslancovi, ale ako náčelníkovi našich 

dobrovoľných hasičov, pretože mám informáciu, že riešili sme to cez prestávku, 

dobrovoľní hasiči tú ortuť, respektíve kontaminovanú zeminu z Mesačnej ulice pomohli 

naši ružinovskí hasiči previezť na bezpečné miesto a podľa požiadaviek okresného úradu 

vytiahli nás zo šlamastiky tak ako mnohokrát a takmer každý deň u nás v Ružinove. Čiže 

Ďakujem ešte raz veľmi pekne. 
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Bod č. 25 

Kontrola plnenia uznesení  
 

Martin Chren, starosta MČ: Posledným pracovným bodom dnešného rokovania alebo 

materiálom dnešného rokovania je bod číslo dvadsaťpäť - Kontrola plnenia uznesení 

Miestneho zastupiteľstva. Poprosím pána prednostu o úvodné slovo. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Ďakujem pekne, pán starosta. Ctené 

zastupiteľstvo, predkladám vám materiál Kontrola plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Nech sa páči. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pán poslanec 

Herceg, nech sa páči. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Opäť ja ale teda jednu vec som už spomínal a to je uznesenie 

na strane dvadsaťjedna 25/II/2019, to je ten materiál o budovaní tých škôl, ktorý aj pán 

starosta povedal teda, že bude pravidelný polročný. Tak to vlastne aj bolo v uznesení, čiže 

zmeniť to, lebo nie je splnený, ale že je v plnení. A o dve strany späť uznesenie číslo 

15/II/2019 na strane devätnásť. Ten sa týka práve poplatku za rozvoj. Ja som to už 

naznačil pánovi starostovi počas rokovania miestnej rady, že tam máme vlastne otvorené 

uznesenie, ktoré bolo spolu so schválením rozpočtu mestskej časti na tento rok a týkalo sa 

úlohy, že vlastne do dnešného zastupiteľstva sa malo predložiť upravené VZN-ko o Fonde 

poplatku za rozvoj. Ten termín sme nedodržali. Stav je v plnení, ja by som ho nechal v 

plnení a dal by som to najbližší mesiac, že sa o tom pobavme teda, čo s tým spravíme, hej? 

Čiže stav asi môže ostať, že je v plnení. Termín teda nestihneme tak, ako sme si ho uložili 

v tom uznesení, ale teda chcem to pripomenúť, aby sme to na miestnej rade alebo na 

nejakom rokovaní prešli teda, že čo s tým poplatkom za rozvoj, s pravidlami. Je tam, 

myslím, že tá rada fondu alebo také niečo tam bolo, takže toto by bolo dobré, aby sme 

dohodli a upratali teda, čo s tým VZN-kom poplatok za rozvoj, dobre? Takže to je 

pripomienka, ale tam ten stav netreba meniť, je to v plnení. Tak. 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Môžem len fakticky? Pán poslanec, ja len 

fakticky k tomu prvému, čo ste už pred pár hodinami spomenul, že máme v plnení aj tú 

informatívnu správu o aktuálnej obsadenosti škôl a zároveň v materiáli, ktorý sme dneska 

schvaľovali koncepciu rozvoja kapacít, tak tam pán starosta ako autor tiež na seba prebral 

úlohu v bode B číslo jedna, že dvakrát ročne bude predkladať túto správu. Toto je tiež raz 

za pol roka, respektíve raz za šesť mesiacov. Čiže dva totožné, ako keby prenieslo... 

 

Peter Herceg, poslanec:  Áno, čiže berieme to tak, že sa to prenesie do tohto materiálu... 

 

Pavol Balžanka, prednosta MČ Bratislava – Ružinov: Áno, áno, áno. 

 

Martin Chren, starosta MČ: A k tej rade fondu môj názor poznáte, ale dobre, preberme si to ešte 

v najbližšom mesiaci. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, tak 

končím rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

Eva Bacigalová, predsedníčka návrhovej komisie: Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

poprosím vás, ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Pán starosta, vás poprosím, dajte 

o tomto bode hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujte prosím. 
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Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie sme prijali tak, ako bolo navrhnuté počtom 

hlasov dvadsaťjedna za a pani predsedníčka návrhovej komisie nehlasovala z dvadsaťdva 

prítomných. 

hlasovanie č. 32 

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

 -uznesenie č. 124/VII/2019 

 

 

Bod č. 26 

Interpelácie 
 

Martin Chren, starosta MČ: Bodom číslo dvadsaťšesť je bod Interpelácie. Nech sa páči, otváram 

rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči ako prvá v rozprave s interpeláciou pani poslankyňa 

Pilková. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Na žiadosť občanov prosím o informáciu, ako sa 

bude riešiť situácia na trati Vrakunská cesta, kde zamestnanci z Hornbachu a Avionu 

prekračujú trať, aby si skrátili cestu ku konečnej električiek a konečnej autobusu 39 a kde 

často prichádza k smrteľným nehodám. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Môžem ja na interpelácie odpovedať aj 

hneď? 

 

Silvia Pilková, poslankyňa: Budem rada. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Práve minulý týždeň sme mali rokovanie so zástupcami ministerstva 

dopravy a Železníc Slovenskej republiky, ktorí prišli konzultovať výstavbu zastávky TIOP 

Ružinov pri konečnej autobusu 39. Súčasťou tohto je aj čiastočná protihluková stena a 

podchod. Je tam platné územné rozhodnutie, ktoré my sme aj predlžovali. Oni momentálne 

zmenili projekt a prišli práve konzultovať, že čo by to znamenalo, ak by ten projekt 

upravovali. Bohužiaľ, sme im museli povedať aj s ľuďmi zo stavebného úradu, že by 

projekt tak, ako ho navrhli upraviť, by si vyžadoval úplne nové územné rozhodnutie, 

pretože tam dochádza k zásadnej zmene. Čiže oni si to teraz zobrali a idú uvažovať, že či 

idú robiť takú zásadnú zmenu projektu alebo pôjdu podľa pôvodného a skúsia to potom 

doplniť. A odpoveď teda, že čo sa bude diať s touto traťou. Odhad je, keďže by to chceli 

stihnúť z tohto programového obdobia, že v priebehu najbližšieho roka by chceli obstarať 

zhotoviteľa a v priebehu dvoch rokov by chceli tú zastávku postaviť a teda zastávka je aj 

podchod priamo pri tej konečnej autobusu 39, ktorý by potom umožnil peší... bezpečný 

peší prechod cez železničnú trať. A keby som to mal úplne zjednodušiť. Oni tam chcú 

pridať jeden ostrovček a ten ostrovček by si vyžadoval odchýliť tretiu koľaj, čo je taká 

zásadná zmena, že to bude chcieť nové územné rozhodnutie. Zároveň by to ale umožnilo 

obojsmerný nástup a využitie všetkých troch koľají na zastávku. Čiže samotné 

ministerstvo a železnice teraz musia zvážiť, že či chcú ísť do takej zmeny, čo môže zase 

oddialiť tú výstavbu alebo či pôjdu podľa pôvodného projektu, že len dva ostrovčeky a len 

dve koľaje by boli použiteľné na zastávku.  To je teda odpoveď, že čo sa s tým bude robiť 

z hľadiska tohto prechodu. Ďakujem. Pán poslanec Herceg s faktickou poznámkou. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja by som možno chcel len doplniť a poprosiť pána starostu. 

My se na komisii prijali uznesenie k inému investičnému zámeru Galvaniho bytový dom, 

kde by malo byť aj, bol návrh prepojenie popri železnici až k tomuto zámeru a ku KIKA 

od železničného priecesetia, čo by uľahčilo, lebo inak treba chodiť dokola. Čiže aj to 

čiastočne by pomohlo. No a toto riešenie s TIOP-om by bolo úplne najlepšie riešenie. Čo 
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ja viem, tak tam bol problém naozaj presne, že tá tretia koľaj nemala ako keby vystúpište 

smerom z Petržalky, čo by bol najväčší problém a podľa mňa nemá zmysel to budovať bez 

toho, aby to fungovalo ako zrýchlená MHD-čka z Petržalky do Avionu, hej, alebo teda 

týmto smerom. Takže podľa mňa, ak sa dá ústretovo, ja som za to, aby to riešenie bolo 

vylepšené určite aj o túto zastávku a skúsme byť ústretoví a tie konania čo najrýchlejšie 

konať, lebo v zásade asi to nie je až taká zmena projektu. Určite technicky je to veľká 

zmena projektu, ale majetkovo-právne a obsahom to nie je zas až tak veľká zmena. 

 

Martin Chren, starosta MČ: V rozmedzí toho, ako môžem vydávať pokyny stavebného úradu, 

som ich požiadal, aby voči štátnym inštitúciám a pri takýchto projektoch konali 

najrýchlejšie, ako vedia. Bohužiaľ tie zákonné lehoty sú tam pomerne veľké. Dá sa 

povedať, že len obstaranie projektanta a nové projektovanie by trvalo rok. Potom 

povoľovanie nejaké štyri až šesť mesiacov na nové územné rozhodnutie, potom nové 

stavebné konanie. Čiže týmto by sa to odsunulo zhruba na dobu najmenej troch rokov. 

Ďalší v rozprave pán poslanec Strapák. 

 

Peter Strapák, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel interpelovať vás, pán starosta a s 

interpeláciou, ktorá je v následnom znení. Žiadame o vytvorenie reportu o prijímaní detí 

do ružinovských materských škôl za rok 2019. Report žiadame rozdeliť podľa jednotlivých 

škôlok do kategórií päť a viacročné deti, tri až štyriročné deti, dvojročné deti a deti s 

pobytom v Ružinove a mimo Ružinova. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. A toto neviem z hlavy, takže vybavíme 

písomne. Ďalší v rozprave pán poslanec Čechvala. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Ďakujem. Neviem, či som správne, ale chcel by som sa spýtať v 

súvislosti so zavraždením labute na Štrkoveckom jazere, či je v moci mestskej časti zistiť a 

zverejniť meno majiteľa psa. Viem, že priama svedkyňa tejto vraždy podala trestné 

oznámenie. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. A poviem takto, že mne sa ho podarilo vypátrať cez 

Facebook a ten link ešte niekde mám. Ale oficiálne to ako mestská časť urobiť nemôžeme. 

My nie sme účastníkmi nejakými toho konania, ktoré tam prebieha. Ale neformálne vám 

ho viem ukázať. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Nie, nie, ja mám na mysli to, že je to v podstate veľmi verejná vec, 

veľmi vážna verejná vec a že či nie je nejaká možnosť, aby sme sa verejne ako verejná 

inštitúcia voči tomu bránili takýmto spôsobom. Otázka. Nevieme? Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: A dávate to aj písomne ako interpeláciu? 

 

Boris Čechvala, poslanec: Keď treba, tak dám to aj písomne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Lebo to budú mať kolegovia veľký problém odpovedať a 

vysporiadať sa s týmto. Dobre, pouvažujeme... 

 

Boris Čechvala, poslanec: Nechcem komplikovať, nechcem robiť problémy, len naozaj to 

považujem za takú vážnu verejnú otázku, taký veľký otáznik, že čo s takýmito vecami. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Súhlasím. Možno by som odpovedal tak fiškusky trošku, že v 

záujme riešenia veci som už požiadal kolegyne z odboru životného prostredia, aby si 

pozreli prevádzkový poriadok jazera Štrkovec, ktorý je vyše dvadsať rokov starý, museli 
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ho aj nájsť v archíve a budeme chcieť na jedno zo zastupiteľstiev zrejme v decembri 

priniesť návrh aktualizovaného upraveného moderného prevádzkového poriadku vo forme 

VZN, ktorý by práve takýto pohyb psov mal úplne jednoznačne na Štrkovci rieši, aby k 

takýmto útokom na vtáctvo vodné nedochádzalo znova. 

 

Boris Čechvala, poslanec: Ďakujem. Pravidelne tadiaľ chodím so svojimi štyrmi teriérkami, takže 

dúfam, že nebudem obmedzený. Pekný večer. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Už dnes je inak zakázaný pohyb psov po brehoch. Nie inde, len po 

brehoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v diskusii pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa:  Ďakujem za slovo. Tak ja nemám takúto chuťovku. Trošku 

vážnejšie. V mene poslaneckého klubu Team Vallo pre Ružinov si vás dovoľujem, pán 

starosta, požiadať o informáciu, prečo k dnešnému dňu nebol prerobený projekt 

rekonštrukcie detské ihrisko Albrechtova, keď sa dlhodobo vie, že daný projekt z minulého 

volebného obdobia nie je vyhovujúci. Taktiež by som vás chcela poprosiť, prečo sa čakalo 

s rekonštrukciou, keď magistrát ako vlastník pozemku súhlasil s rekonštrukciou dňa 

dvadsiateho štvrtého júla 2018 a tento súhlas stačí na začatie prác, ďakujem. A poprosím 

písomne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem a odpoviem vám aj ústne. Nemáte pravdu. Súhlas nestačí. 

My môžeme investovať len do nášho majetku, ktorý je nám zverený alebo je náš. Súhlas 

nie je dostatočný na to, aby sme mohli investovať. Ak sa to v minulosti robilo, robilo sa to 

vyslovene na výnimku, keď sme mali prisľúbené, že nám nejaký pozemok bude zverený a 

aby sme nestrácali čas, tak sme s obstarávaním investície začali skôr. Ak by sme 

investovali len na základe súhlasu a pozemok, respektíve ihrisko nám nebolo zverené, 

porušili by sme zákon. Čiže nie je pravda, že súhlas z magistrátu stačí na to, aby sme 

mohli investovať do cudzieho majetku. My nemôžeme investovať do cudzieho majetku. 

Nech sa páči s faktickou poznámkou. 

 

Monika Ďurajková, poslankyňa: Ak teda môžem ešte. Tak podľa listu magistrátu stačí súhlas. 

Takže by bolo dobré, aby sa magistrát a mestská časť dohodli, čo stačí a čo nestačí, lebo 

trpia tým len občania. Takže bola by som veľmi rada, keby sa to odkonzultovalo s 

magistrátom, čo stačí, čo nestačí. Ale teda poprosila by som to aj písomne. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Nech sa páči. Ďalej s faktickou poznámkou pán poslanec Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja mám tiež informáciu, že súhlas stačí, súhlas majiteľa 

pozemku stačí a ihrisko, pokiaľ viem, nám bolo zverené. Čiže to je podobná situácia ako 

že kosíme Kováčove pozemky na Ostredkoch, kde zeleň nám bola zverená a to je vraj titul, 

pre ktorý kosíme. Aj keď to je diskutabilné a dosť sa diskutuje na komisii. Ale pozemky 

patria pánovi Kováčovi. Napriek tomu my kosíme dokonca bez jeho súhlasu. Takže 

stavebné úpravy, stavebné úpravy detského ihriska, ktoré nám je zverené, ak máme súhlas 

majiteľa pozemku, podľa mňa aj podľa stavebného zákona sú možné. Takže neviem, bolo 

by to dobré preveriť. Diskutovali sme to, myslím, že aj s pani Szökeovou. Tvrdila, že už 

teraz nie je žiadna prekážka, že má všetko,čo potrebuje, hej? Takže taká bola moja otázka 

na poslednej komisii. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Neviem, chce pani Szökeová zareagovať? Detské ihriská sú na 

odbore životného prostredia. Riešili to tam pani Dubová s pani Pagáčovou. Čo je dôležité, 

my máme preddohodnuté, že v októbri bude magistrát robiť veľké kolo zverovačiek a 

dúfame, že sa teda vysporiadajú všetky tieto takéto dlhodobo problémové veci. Pani 
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viceprimátorka Štasselová. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ďakujem pekne. No aj ja by som bola rada, keby sa vlastne 

vysporiadali všetky takéto veci, ale naozaj tie kapacity sú tam limitované a tých 

zanedbaných vecí je extrémne veľa. Čiže možno by sme si mohli na to naše stretnutie dať 

aj toto, aby sme získali nejaký spoločný názor alebo sa zjednotili v tom výklade tej 

legislatívy, lebo to je jedno, že či ihriská nepatria pod nejakú sekciu alebo oddelenie, ale je 

to majetok. Ako ide o správu majetku. Takže sľubujeme teda alebo sa dohodneme, že to 

pridáme do toho balíka, o ktorom budeme rokovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno. A musím povedať, že naozaj tie naše rokovania s hlavným 

mestom v tomto idú veľmi dobre a nikdy v živote nebolo hlavné mesto také ústretové voči 

Ružinovu ako je dnes pri rokovaniach o zverovaní majetku a konkrétne aj detských ihrísk. 

Čiže to naozaj musím pochváliť v tomto prípade aj nového primátora. Ďakujem veľmi 

pekne. S faktickou pani Kulifajová ešte. 

 

Marcela Kulifajová, poslankyňa: Ja len chcem povedať, že komisia školstva, školská komisia 

riešila túto oblasť aj ihrísk. Práve tento týždeň sme k tomu mali sedenie. Pána prednostu 

sme poprosili aj o stretnutie, ktoré má byť budúci týždeň. Máme kompletne zmapované aj 

ihriská. Máme návrh kto by to a ako by sa to mohlo spravovať, ale naozaj nechcem 

predbiehať, venujeme sa tomu. Máme aj dokonca pasportizáciu jednotlivých ihrísk aj 

školských areálov a chceme to preddiskutovať s pánom prednostom, kým ten návrh ako to 

všetko riešiť koncepčne dáme von. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem. Ešte mi pán prednosta ukazuje aj prípis z Úradu vlády, 

ktorý napríklad, keď žiadame o grant, absolútne nerešpektuje len súhlas a žiada 

jednoznačný vlastnícky vzťah. Čiže zverenie alebo prevod. Ďalší v rozprave pán 

vicestarosta Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. 

Snáď už na záver dnešného vyčerpávajúceho zastupiteľstva, ale nie, čaká nás ešte bod 

Rôzne, takže na záver tohto bodu ohľadne toho zverovania pozemkov. Ja by som poprosil 

aj pán starosta, aj pani viceprimátorka keby mohli potom upozorniť pri tom zverení 

pozemkov, že tie pozemky, je to také trošku neštandardné, pretože my oficiálne podľa 

protokolov máme zverenú iba zeleň. Nikde v protokoloch delimitačných sa neuvádza, že 

by sme mali exaktne ihrisko. To je teraz jedno, či Albrechtova alebo iné konkrétne v 

rozmeroch nejakých metroch štvorcových alebo výkazu. Existuje iba zverovací protokol 

na zeleň. Čiže my sa síce tvárime, že tie ihriská máme od magistrátu zverené a preto ich 

udržiavame, ale oficiálne oni zverené nie sú. Čiže prosím toto myslieť aj na toto, nielen pri 

Albrechtovej, ale aj pri iných ihriskách, že naozaj to treba dať do poriadku papierovo aj s 

tým, aby bolo jasné, že je to nejaká samostatná stavba a nie iba zeleň, o ktorú sa staráme, 

ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: To je práve ten rozdiel, keď sa o niečo len staráme a keď do niečoho 

ideme investovať dvestotisíc. Tam už to musí byť poriadnejšie vysporiadané. Pani 

viceprimátorka, nech sa páči. 

 

Lucia Štasselová, poslankyňa: Ja by som teda prosila, aby potom sme dali dokopy teda ten 

kompletný zoznam, lebo viaceré zoznamy sa ku mne dostali, tak aby sme to mali nejaké 

akože jednojednoznačné. Ďakujem. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalej nehlási, tak končím bod 
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číslo dvadsaťšesť – Interpelácie. 

 

 

Bod č. 27 

Rôzne 

 

Martin Chren, starosta MČ: Otváram bod číslo dvadsaťsedem – Rôzne. Nech sa páči, hláste sa k 

rozprave. Ako prvý pán poslanec Machata. 

 

Marek Machata, poslanec: Ďakujem pekne. Ja by som chcel len nadviazať na tú prezentáciu 

kolegu Peťa Hercega. Tá debarierizácia prechodu na Chlumeckého. My sme počas 

prestávky trošku debatovali o tom a dostali sme prísľub, že to bude odstránené a našiel sa 

v priebehu zastupiteľstva ďalší podobný priechod na Stachanovskej, takže na sociálnych 

sieťach sme si vymenili s pánom starostom informáciu, že teda pri tomto jednom sa 

napraví aj tento druhý. Čiže chcem poďakovať, že takto promptne sa to rieši, lebo naozaj 

je to, ako tu niekto povedal počas toho zastupiteľstva, aj nebezpečné najmä pre tých 

nevidiacich a vlastne v línii ktorých vodiacich líšt to je. Ten vozičkár to ešte ako tak 

dokáže obísť alebo ten ťažko chodiaci, ale ten nevidiaci, žiaľ tú značku nevidí a nemôže ju 

obísť. Takže ďakujem týmto veľmi pekne. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Aj ja sa ospravedlňujem za to, že sa takéto niečo vôbec mohlo 

prihodiť. Ďakujem. Ďalšia v rozprave pani poslankyňa Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. A chcem vám predložiť 

súc poverená komisiou územného plánovania a životného prostredia návrh, ktorý bol 

schválený v komisii deviateho septembra. Ono to na prvý pohľad vyzerá, že sú také dva 

rôzne body, ale týkajú sa obidva životného prostredia. Preto ich predkladáme, aj schválené 

sme ich mali spoločne. Čiže môj návrh znie, aj teda našej komisie znie. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada vedenie mestskej časti po A o 

vypracovanie strategického dokumentu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v 

Ružinove, tak som to doplnila, pán starosta, počúvajte, podkladom je dokument hlavného 

mesta Bratislavy schválený mestským zastupiteľstvom dňa dvadsiateho štvrtého deviaty 

2014 v zátvorke uznesenie číslo 1659/2014. Podkladom. Kým nebude nové vypracované, 

tak samozrejme platí to, lebo to platí stále pre celé mesto. Môže byť tak, áno? A po B je 

žiada vedenie mestskej časti o vypracovanie manuálu manažmentu starostlivosti o zeleň v 

Ružinove. O tom manuáli manažmentu starostlivosti sa v našej komisii už rozprávalo na 

viacerých komisiách. A teraz to predkladáme ako uznesenie celého miestneho 

zastupiteľstva. Dali sme tu termín rozpracovania. Čiže to môže byť taký kontrolný termín 

marec 2020, kedy nám bude oznámené, že ako sa to plní alebo je to už prípadne splnené. 

No a chcela by som ešte k tomuto. Tá zmena klímy, je to naozaj dosť možno strašidelné. Ja 

viem, že ochranárov nemajú ľudia radi, lebo rozprávajú nepríjemné veci, ale ja som to 

teraz čítala v médiách. Nie je to môj výmysel, že tá predpoveď, ako sa planéta oteplieva, sa 

proste urýchlil oproti roku 2014. Máme za päť rokov nám stúpla teplota priemerná o dva 

stupne Celzia. Ak to takto bude pokračovať, o pár rokov tu naozaj nebudeme. Naozaj 

nebudeme. A preto tá adaptácia na dôsledky, nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je možno 

nejaký posledný pokus, čo môžeme urobiť. To je viacero opatrení, ktoré do toho musíme 

zahrnúť. Ale ten materiál, ktorý bol schválený v mestskom zastupiteľstve z roku 2014, 

odvtedy sa situácia zmenila a my to musíme sprísniť v Ružinove. Pán starosta, tie zelené 

strechy sú fajn. To pre tých tam, ale my čo chodíme po chodníku z tej zelenej strechy len 

ten pocit, že tam je, tak to nás ochladí. Ale bolo by dobré, keby sme mali, keby sme k 

tomu pristupovali s plnou vážnosťou. Prosím o podporu tohto uznesenia, ďakujem. 
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Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za tieto prínosné návrhy a ja osobne ich 

naozaj podporujem, považujem ich za dobré. Sami sme, musím povedať, diskutovali o tej 

stratégii adaptácie na zmeny klímy. Aj keď trošku tak pracovnejšie, pretože chceme tiež 

požiadať o nejaké zdroje z európskych fondov, kde mať takýto materiál je podmienkou, 

aby sme vôbec mohli podať žiadosť. A chcel som aj diskutovať s predsedami 

poslaneckých klubov, že kým spracujeme takýto dokument, že by sme v októbri na 

zastupiteľstve dočasne schválili, že berieme na vedomie ten mestský a považujeme ho za 

svoj, kým nebude spracovaný náš, aby sme to pre účely tých eurofondov mohli použiť. 

Tak tam vás potom požiadam o podporu takého dočasného... a budeme, samozrejme, na 

tom pracovať. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: /nezrozumiteľné/... 

 

Martin Chren, starosta MČ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave pán predseda Herceg. 

 

Peter Herceg, poslanec: Ďakujem. Ja sa chcem pridať k tomuto návrhu ako podpredseda komisie a 

zároveň teda aj v mene ďalšieho podpredsedu komisie pána Mačuhu, ktorý tu nie je a ktorý 

už dlhodobo zaraďoval ten bod do programu. My o tom ďalej budeme na tej komisii ešte 

rozprávať, lebo to je v podstate návrh, aby sme to mali ako nejaké pravidlá ružinovské. Ale 

tie konkrétne opatrenia chceme aj od odborníkov. My môžeme ako poslanci dať nejaké 

návrhy pragmatické, ktoré sú úplne logické, opravujeme chodníky, kde sa chodník 

opravuje tak, kde sa upravuje aj podklad, prečo tam nespraviť chodník z dlažby, ktorý je 

vodopriepustný? Ak upravujeme výškovo chodníky, prečo by tie chodníky nemali byť 

vyššie ako zelená plocha, aby voda stiekla na zelenú plochu a tam vsiakla a podobné 

praktické veci. A je určite množstvo aj iných opatrení, ktoré sú úplne bežné vo svete a teda 

aj v blízkom svete, v Čechách. A keď si pozriete výsadby v českých mestách, už úplne 

bežné sú zavlažovacie vaky, ktoré jednak chránia ten strom a rovno mesiac ho zavlažujú. 

Naplníte to a postupne to zavlažuje a ďalšie opatrenia. Čiže keby takéto nejaké jednak 

strategické veci sme mali a potom aj taký štandard, že si povieme, áno, pokiaľ sa nanovo 

buduje chodník a opravuje, tak to už rovno vodopriepustne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže 

preto chcem poprosiť o podporu pre tento materiál a je dobré, že mestská časť a vedenie 

sleduje aj rôzne výzvy a ak týmto smerom budeme pokračovať, verím, že o tie tri roky na 

konci nášho volebného obdobia si povieme, že teda ten čas sme využili dobre. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Môžete, samozrejme, pani Šimončičová. 

 

Katarína Šimončičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja som len chcela 

doplniť, že v piatok od jedenástej do trinástej hodiny je štrajk za klímu celosvetový a 

dúfam, že pokiaľ vám to pracovné možnosti alebo zamestnávatelia dovolia alebo si 

vyberte dovolenku, treba to naozaj podporiť, lebo to žiadna sranda nie je. Fakt to žiadna 

sranda nie je. Nebudeme sa pozerať, pán starosta, na to, či zareagujú štátne orgány, 

ministerstvá, lebo reagujú presne opačne. Ale ja na vás, na starostoch a na primátoroch, 

aby sa tu dalo v tých mestách prežiť, je proste vaše konanie a vaše činy. A samozrejme s 

našou podporou. Preto poďme podporiť aj ten piatkový štrajk za klímu. Ďakujem vám 

pekne. Námestie slobody. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dnes ráno som odobril objednanie 

transparentu, ktorý chceme v piatok ráno zavesiť na náš miestny úrad, aby sme sa aspoň 

symbolicky pridali ku klimatickému štrajku. Bude to za pár symbolických eur. Ale 

zapojíme sa. Informácia aj pre novinárov, keď si chcú spraviť peknú fotku. Potom. 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy a 

poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na hlasovanie. 
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Eva Bacigalová, predsedníčka návrhovej komisie: Vážené poslankyne, vážení poslanci, ideme 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho predložila pani Šimončičová v bode Rôzne. Páns 

starosta, môžete dať o tomto hlasovať. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pamätáte si všetci, aký návrh predložila pani 

Šimončičová? Nemusíme ho čítať? Ak áno, tak prosím, hlasujte o návrhu pani poslankyne 

Šimončičovej. A o teda návrhu komisie územného plánovania a životného prostredia, 

ktorý predložila jej predsedníčka pani Šimončičová. 

 

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

dvadsaťdva za z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č. 33 

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

 -uznesenie č. 125/VII/2019 

 

Martin Chren, starosta MČ: Dámy a páni, toto bol posledný bod nášho programu. Dovolím si 

ešte upriamiť vašu pozornosť na informatívne body, o ktorých nerokujeme, ale odporúčam 

si ich prečítať každému poslancovi a poslankyni a ako to tak býva, formálne na záver vás 

poprosím ukončiť dnešné zastupiteľstvo prezenčným hlasovaním, aby sme vedeli, kto tu 

vydržal až do konca. 

 

Záverečná prezentácia: 22 prítomných. 

 

Martin Chren, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem vám za účasť na dnešnom 

rokovaní, dúfam, že vám aj sendviče chutili a vidíme sa opäť o mesiac. Príjemný deň a 

príjemný večer. 

 

 

 

 

Overovatelia: 
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