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Miestny rada MČ Bratislava-Ružinov 

 

Z á p i s n i c a 
       

z  6. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa  

29. októbra 2019 

 
Zasadnutie viedol :  Ing. Martin Chren - starosta 

 

Overovatelia : Silvia Pilková,  Ing. Martin Patoprstý 

 

Ospravedlnená: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Katarína Šimončičová 

 

 

Schválený program 

1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu 

- uznesenie č. 70/2019 

2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 

- uznesenie č. 71/2019 
3. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra „C“  

parc.č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/15, 

1349/21  k. ú. Ružinov a pozemkov priľahlých ku garážam registra „C“ parc.č. 1349/84, 

1349/87, 1349/89, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, k. ú. 

Ružinov, nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva 

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

v znení neskorších predpisov   

- uznesenie č. 72/2019 
4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov v lokalite ulíc 

Bajkalská, Mlynské nivy, parciel registra „C“KN parc. č. 15425/40, parc. č. 15425/41, 

parc. č. 15425/60, parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a 

parc. č. 15425/64, kat. úz. Nivy, evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, 

do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava,  

IČO: 47 942 002, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu „Vodozádržné opatrenia na 

ZŠ Vrútocká č. 58, Bratislava“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na 

RO  

- uznesenie č. 73/2019 

6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava – Ružinov, do orgánu 

školskej samosprávy pri Základnej škole, Ružová dolina 29, Bratislava  

 - uznesenie č. 74/2019 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ......./ 2019 

zo dňa ........... 2019 o poskytovaní komunitných a rozvojových dotácií  

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov 

- materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom 
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8. Návrh na doplnenie uznesenia č. 121/VII/2019 zo dňa 17.09.2019 (Zvýšenie 

transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov) 

- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  

9. Návrh na pomenovanie verejnej plochy – parku – pred Paneurópskou vysokou školou 

 - uznesenie č. 75/2019 

10. Návrh na určenie sobášneho dňa, miesta a doby konania sobášnych obradov 

- uznesenie č. 76/2019 

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

Ružinov, ktoré sa uskutoční  12.11.2019 

- uznesenie č. 77/2019 

12. Rôzne 

• Harmonogram zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva                                    

MČ Bratislava-Ružinov na rok 2020- informácia 

 

1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu 

Ing. Chren -    otvoril rokovanie 6. zasadnutia MR, ospravedlnil PaedDr.  

     Barancovú a Ing. Šimončičovú z rokovania MR   

        úvodná prezentácia: 6 

- skonštatoval, že MR je uznášaniaschopná 

Ing. Chren  -    za overovateľov záznamu navrhol: p. Pilkovú a Ing. Patoprstého  

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 1 

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

- uznesenie č. 70/2019 

Ing. Chren  -     oboznámil prítomných s návrhom programu podľa pozvánky 

hlasovanie č. 2 

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

- uznesenie č. 70/2019 

 

2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 

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

Ing. Lehotayová -     uviedla materiál 

Ing. Chren  -     vyjadril sa k predloženej zmene rozpočtu 

Mgr. Herceg, Ing. Chren, Ing. Lehotayová 

   -     diskusia ku kapitálovým a bežným výdavkom, k financovaniu RPV-  

PS, dopad na rozpočet zo schválených opatrení vlády (obedy   

zadarmo, dovolenkové poukazy, navyšovanie platov ...) 

Mgr. Matúšek, p. Pilková, Mgr. Herceg, Ing. Chren, Mgr. Balžanka, Ing. Lehotayová 

- diskusia k investíciam v lokalite Starý Ružinov, rekonštrukcii DK     

Prievoz, k rozpočtu Cultusu, 

p. Pilková  -     informovala o projekte „Zdravé stravovanie“ 

Ing. Gašaj  -     navrhol úpravu poplatkov za sociálne služby 

JUDr. Méheš  -     zaujímal sa o možnosti úspory kúrenia v ZŠ a MŠ (vlastné kúrenie) 

Ing. Chren  -     ukončil diskusiu 

-    predniesol návrh uznesenia v zmysle materiálu 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 3 

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

- uznesenie č. 71/2019 
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3. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra 

„C“  parc.č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/15, 

1349/21  k. ú. Ružinov a pozemkov priľahlých ku garážam registra „C“ parc.č. 1349/84, 

1349/87, 1349/89, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, k. ú. 

Ružinov, nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, 

do vlastníctva majiteľov garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov   

Ing. Chren  -     otvoril rokovanie k bodu 3 a udelil slovo JUDr. Kučerovej 

JUDr. Kučerová -     uviedla materiál 

Mgr. Herceg  -     zaujímal sa, či žiadatelia sú oboznámení s kúpnou cenou a aký je  

                                          pomer medzi odkúpenými pozemkami a pozemkami ktoré nám  

                                         zostanú 

JUDr. Kučerová -    žiadatelia sú informovaní o cene pozemku 

Ing. Chren  -     ukončil diskusiu 

-    predniesol návrh uznesenia v zmysle materiálu 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 4 

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

- uznesenie č. 72/2019 

 

4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov v lokalite ulíc 

Bajkalská, Mlynské nivy, parciel registra „C“KN parc. č. 15425/40, parc. č. 15425/41, 

parc. č. 15425/60, parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a 

parc. č. 15425/64, kat. úz. Nivy, evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské 

nivy“, do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 

Bratislava, IČO: 47 942 002, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. SNR 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Ing. Chren  -     otvoril rokovanie k bodu 4 a udelil slovo JUDr. Kučerovej 

JUDr. Kučerová -     uviedla materiál 

JUDr. Méheš,  Mgr. Herceg, Ing. Chren, Ing. Patoprstý, Mgr. Balžanka, JUDr. Kučerová, 

JUDr. Šafáriková 

- diskusia k výške kúpnej ceny a k spôsobu výpočtu  

Mgr. Herceg  -    informoval o stanovisku klubu k predloženému materiálu 

Ing. Chren  -     ukončil diskusiu 

-    predniesol návrh uznesenia v zmysle materiálu 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 5 

za: 3, proti: 2, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

-   materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
 

5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu „Vodozádržné opatrenia 

na ZŠ Vrútocká č. 58, Bratislava“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 

na RO  

Ing. Chren  -     otvoril rokovanie k bodu 5 a uviedol materiál 

 - otvoril diskusiu 

 - bez diskusie 

 - predniesol návrh uznesenia v zmysle materiálu 
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 - bez pripomienok 

hlasovanie č. 6 

za: 5, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

-     uznesenie č. 73/2019 

 

6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava – Ružinov, do orgánu 

školskej samosprávy pri Základnej škole, Ružová dolina 29, Bratislava  

Ing. Chren  -     otvoril rokovanie k bodu 6 a uviedol materiál 

 -     otvoril diskusiu 

 -     bez diskusie 

 -      predniesol návrh uznesenia v zmysle materiálu 

 - bez pripomienok 

hlasovanie č. 7 

za: 5, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

-     uznesenie č. 74/2019 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ......./ 

2019 zo dňa ........... 2019 o poskytovaní komunitných a rozvojových dotácií  

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov 

- materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom 

 

8. Návrh na doplnenie uznesenia č. 121/VII/2019 zo dňa 17.09.2019 (Zvýšenie 

transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov) 

Ing. Chren  -     otvoril rokovanie k bodu 8 a udelil slovo Mgr. Hercegovi 

Mgr. Herceg  -     uviedol materiál vysvetlil spôsob zverejňovanie jednotlivých bodov  

                                          programu MZ (materiál + uznesenie k materiálu + hlasovanie  

                                          k materiálu) a odporučil materiál prerokovať v komisii  

                                          informatizácie 

Ing. Chren  -     vyjadril sa k materiálu a zdôvodnil prečo nepodporí takto  

                                          pripravený materiál a ponúkol súčinnosť MČ pri spracovaní  

                                          materiálu  

JUDr. Méheš  -     upozornil na ustanovenia Obchodného zákonníka 

Ing. Patoprstý  -     požiadal, aby bol materiál odborne spracovaný po vecnej  

                                          a legislatívnej stránke 

Mgr. Herceg, JUDr. Méheš, Ing. Chren, Mgr. Balžanka, Ing. Furin 

- diskusia k zverejňovaniu zápisníc a zmeny stanov dotknutých 

organizácií 

Mgr. Herceg  -    predniesol návrh na zmenu uznesenia s tým, že sa materiál zatiaľ                 

                                         prerokuje iba v komisiách 

JUDr. Méheš  -    vyjadril sa k zmene uznesenia 

Ing. Chren  -     ukončil diskusiu 

-    predniesol pozmeňujúci návrh uznesenia  

hlasovanie č. 8 

za: 2, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 0 

-    navrhnutá zmena uznesenia nebola prijatá  

-    predniesol návrh uznesenia v zmysle materiálu 

hlasovanie č. 9 

za: 2, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 0 

-   materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
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9. Návrh na pomenovanie verejnej plochy – parku – pred Paneurópskou vysokou školou 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 9 a uviedol materiál 

- otvoril diskusiu 

JUDr. Méheš  -     požiadal, aby bolo do materiálu doplnené parcelné číslo, alebo  

                                          priložená mapka predmetného parku 

Ing. Chren  -     ukončil diskusiu 

 -     predniesol návrh uznesenia v zmysle materiálu 

 - bez pripomienok 

hlasovanie č. 10 

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

-     uznesenie č. 75/2019 

 

10. Návrh na určenie sobášneho dňa, miesta a doby konania sobášnych obradov 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 10 a uviedol materiál 

- otvoril diskusiu 

Mgr. Herceg -    zaujímal sa, či stačí aby mal trvalý pobyt v Ružinove iba jeden zo  

                                         snúbencov  a či vieme vyčísliť náklady spojené so sobášom mimo  

                                         sobášnej miestnosti 

Ing. Chren -    zodpovedal otázku 

- ukončil diskusiu 

- predniesol návrh uznesenia v zmysle materiálu 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 11 

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

-     uznesenie č. 76/2019 

 

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

Ružinov, ktoré sa uskutoční  12.11.2019 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 11 

- uviedol, že bod 7 bol stiahnutý z rokovania predkladateľom Ing. 

Ďurajkovou a bod 9 prerokuje s Mgr. Bodnárom 

- predniesol návrh uznesenia  

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 12 

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

-     uznesenie č. 77/2019 

 

12. Rôzne 

• Harmonogram zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva                                    

MČ Bratislava-Ružinov na rok 2020- informácia 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 12 

- oboznámil prítomných s haromonogramom zasadnutí MR a MZ 

v roku 2020 

- otvoril diskusiu 

Mgr. Herceg  -    požiadal, aby bod 4 bol predložený aj na rokovanie KÚPaŽP 

JUDr. Méheš, Mgr. Herceg, Ing. Chren, Mgr. Fondrková   

   -    diskusia k pripravovanému VZN o grantoch 

Ing. Chren  -    ukončil diskusiu 
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Záver 

Ing. Chren -      poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 6. zasadnutia   

  Miestnej rady MČ Bratislava-Ružinov      

 

 

 

 

Overovatelia:  

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

 

 

                             Ing. Martin Patoprstý, v.r.  ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Martin Chren, v.r. 

                starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za oddelenie organizačné, správy registratúry 

a komunikácie so samosprávou 

Silvia Valčeková, v.r. 


