
1 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Ružinov 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a  

z rokovania X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2019 

 
 
 
Zasadnutie viedol : Ing. Martin Chren – starosta 
 
Overovatelia :  JUDr. Michaela Biharyová, Mgr. et. Mgr. Marek Machata 
 
Návrhová komisia:               Mgr. Boris Čechvala, Nikolaj Gečevský, Ing. Marcela Kulifajová  
 
 
 
Program: 

 
Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej komisie, schválenie  programu 

  - uznesenie č. 154/X/2019 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č....../2019 zo 

dňa .....2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov 
 - uznesenie č. 155/X/2019 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 z 10. 

decembra 2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 - uznesenie č. 156/X/2019 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2019 zo 

dňa ......2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava -Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o  úhradách za poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018       
a v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č. 8/2019 zo dňa 
25.06.2019 

 - uznesenie č. 157/X/2019 
4. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Banšelova 4, súpisné číslo 3988, 

v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 - uznesenie č. 158/X/2019 
5. Výpožička hnuteľného majetku (s RPVPS, a.s.) 
 - uznesenie č. 159/X/2019 
6. Návrh Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve zo dňa 13.3.2013 uzatvorenej medzi mestskou 

časťou Bratislava-Ružinov a RPV-PS, a.s. 
 - uznesenie č. 160/X/2019 
7. Návrh na odvolanie riaditeľky Knižnice Ružinov, príspevkovej organizácie so sídlom 

Tomášikova 25, 821 01 Bratislava, z funkcie riaditeľky 
 - uznesenie č. 161/X/2019 
8. Návrh na menovanie do funkcie riaditeľky Knižnice Ružinov, príspevkovej organizácie so 

sídlom Tomášikova 25, 821 01 Bratislava  
 - uznesenie č. 162/X/2019 
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9. Návrh na dodatočnú voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II 
 - uznesenie č. 163/X/2019 
10. Návrh na odvolanie a vymenovanie nového člena spoločnosti Ružinovský podnik verejno - 

prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava,                       
IČO: 35828 064 

 - uznesenie č. 164/X/2019 
11. Návrh na prijatie rozhodnutia 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. 165/X/2019 
12. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov 
v príspevkovej organizácii v Ružinovskom športovom klube, p.o. 

 - uznesenie č. 166/X/2019 
13. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov na 1. polrok 2020 
 - uznesenie č. 167/X/2019 
14. Kontrola plnenia uznesení 

- uznesenie č. 168/X/2019 
15. Interpelácie 
16. Rôzne 

a) Oficiálne internetové kanály na komunikáciu s poslancami mestskej časti Bratislava-
Ružinov  
Predkladá: JUDr. Biharyová, poslankyňa a PaedDr. Barancová, poslankyňa 
-uznesenie č.169/X/2019 
b) Usmernenie k prenájmu priestorov MČ Bratislava-Ružinov pre extrémistické skupiny 
Predkladá:  Mgr. Herceg, poslanec a Ing. arch. Štasselová, poslankyňa        
 - uznesenie č. 170/X/2019 
c) Opatrenia na overovanie veľkosti výmery plôch pre vyrúbenie miestneho poplatku za 
rozvoj 
 Predkladá: Mgr. Herceg, poslanec 
 - uznesenie č. 171/X/2019 

 
 
 
 
 

PREPIS 
 

z X. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 10. 12. 2019 o 14:00 hod. 
v zasadacej miestnosti Miestneho zastupiteľstva 

 
 
 
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
 
Martin Chren, starosta Ružinova: Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, vážené panie 

poslankyne a vážení páni poslanci. Dovoľte mi privítať vás na desiatom zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Dnes ráno som si uvedomil, 
že je to vlastne také symbolické zasadnutie, pretože sa dnes stretávame presne jeden rok po 
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tom, ako sme sa tu, ako novozvolení poslanci, poslankyne a starosta stretli po prvýkrát 
a bolo to presne vlani, desiateho decembra. Ten rok ubehol naozaj ako voda, na jednej 
strane, keď si spomeniem, čo sme riešili pred rokom, tak mi to príde ako v minulom 
živote, tak strašne dávno. Na druhej strane, mám pocit, že som dvakrát žmurkol a ten rok 
je za nami. Chcem vám poďakovať teda na úvod za naozaj konštruktívnu spoluprácu, 
ktorú sme tu počas celého toho prvého roka mali a dúfam, že takto konštruktívne budeme 
pokračovať aj ďalej v práci nášho zastupiteľstva. Takže ďakujem ešte raz a od nás, ako 
úradu ste si také malé poďakovanie za spoluprácu k Vianociam našli na svojich 
poslaneckých miestach. Dovoľte mi, požiadať vás formálne, aby sme tak, ako to robíme 
vždy zahájili dnešné rokovanie prezentáciou. Prosím vás preto, panie poslankyne a páni 
poslanci, aby ste potvrdili svoju prítomnosť na dnešnom rokovaní prezenčným 
hlasovaním. Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že podľa úvodného prezenčného 
hlasovania sme uznášaniaschopní. Na dnešné rokovanie neskôr príde pani poslankyňa 
Petra Kurhajcová a o skorší odchod z rokovania požiadala pani poslankyňa Ďurajková. 
Dámy a páni, ako prvé si musíme zvoliť overovateľov zápisnice. 

 
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania navrhujem zvoliť pani poslankyňu doktorku 

Michaelu Biharyovú a pána poslanca, magistra Mareka Machatu. Chcem sa spýtať, či sú 
nejaké iné návrhy na overovateľov zápisnice? Ak nie, tak prosím hlasujme o zvolení 
overovateľov zápisnice pani poslankyne Biharyovej a pána poslanca Machatu. 

 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že overovateľov zápisnice sme zvolili počtom hlasov 

dvadsaťdva za z dvadsaťdva prítomných. 
hlasovanie č. 1 
za: 22 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 154/X/2019 
 
Do návrhovej komisie na základe nominácií poslaneckých klubov navrhujem zvoliť pána magistra 

Borisa Čechvalu, pána Nikolaja Gečevského a pani inžinierku Marcelu Kulifajovú. Chcem 
sa spýtať, či sú nejaké iné návrhy na voľbu návrhovej komisie? Ak sa nikto iný 
dobrovoľne nehlási, tak prosím hlasujte o zvolení návrhovej komisie, ako som ju 
predstavil. 

 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že členov návrhovej komisie sme zvolili počtom hlasov 

dvadsaťjedna za z dvadsaťtri prítomných, dvaja poslanci nehlasovali. Poprosím členov 
návrhovej komisie, aby si zobrali hlasovacie kartičky a zaujali svoje miesta v návrhovej 
komisii a zo svojho stredu si zvolili predsedu, alebo predsedníčku návrhovej komisie.  
hlasovanie č. 2 
za: 21 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

  –  uzn. č. 154/X/2019 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Program dnešného rokovania tak, ako ste ho dostali, má 

navrhnutých šestnásť rôznych bodov, vrátane teda bodu Interpelácie a bodu Rôzne. Ako 
prvé musíme podľa novely zákona číslo 369, hlasovať nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov o schválení programu tak, ako bol zverejnený a potom budeme 
hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch programu. Počkáme, kým sa návrhová 
komisia usadí. Chcem sa spýtať, či si návrhová komisia zvolila svojho predsedu? 

 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Áno, návrhová komisia si zvolila 
predsedu, budem ňou ja, Marcela Kulifajová. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Čiže pokračujeme v tradícii, že kto sedí v strede je 
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predseda. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím teda návrhovú komisiu, aby dala hlasovať teraz 
o programe tak, ako bol navrhnutý. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Vážený pán starosta, poprosím vás dajte 
hlasovať o programe tak, ako bol navrhnutý. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem, nech sa páči, panie poslankyne, páni poslanci 
hlasujte teraz prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že program sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri z dvadsaťtri 
prítomných a dvadsaťtri za. 

hlasovanie č. 3 
za: 23 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 154/X/2019 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Otváram teraz rozpravu k programu. Dámy a páni, ak 
máte nejaké doplňujúce návrhy, pripomienky, alebo návrhy na zmenu programu, prihláste sa prosím 
teraz. Pokiaľ nevidím žiadne prihlásenia sa do rozpravy, uzatváram možnosť prihlásiť sa do 
rozpravy k bodu číslo nula program. Ďakujem vám veľmi pekne.  
 
 
Bod č. 1 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo dňa 
.....2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: A prejdime teda priamo k pracovnému programu 
dnešného rokovania. Prvým bodom programu je Návrh všeobecného záväzného nariadenia 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov. Úplne na úvod by som chcel poďakovať všetkým, ktorí participovali na zmene tohto 
nášho VZN o dotáciách. Menovite pani poslankyni Ďurajkovej, ktorá si dala obrovské množstvo 
práce pri príprave tohto VZN. Aj našim externým poradcom, je tu k dispozícii pán doktor Pilát, 
ktorý bude vedieť aj zodpovedať na vaše otázky, ktorý stál za finalizáciou a spracovaním teda 
finálneho znenia tohto navrhovaného VZN. Na úvod poviem, cieľom bolo po prvé, napraviť 
nesúlad nášho doterajšieho VZN-ka o dotáciách so zákonom, kde sme objavili teda niekoľko 
právnych rozporov. Zvýšiť transparentnosť prideľovania dotácií, zlepšiť pravidlá prideľovania 
dotácií a odstrániť byrokraciu pri prideľovaní dotácií. Tento návrh má svoje korene, teda v dotačnej 
komisii, ktorá sa rozhodla pripraviť takúto zmenu VZN. Nakoniec tá práca bola dotiahnutá ľuďmi 
na úrade, pretože išlo naozaj o pomerne zložitý právny problém, ktorý bolo treba riešiť a som rád za 
seba, že tu tento návrh máme. Beriem to tak, že toľko ľudí pracovalo a vyjadrovalo sa k tomuto 
VZN, že toto je za mňa asi úvodné slovo a otváram rozpravu, kde určite ešte mnoho ďalších ľudí 
bude mať čo povedať k tomuto návrhu. Takže nech sa páči, hláste sa do rozpravy, teraz. Ako prvá 
je do rozpravy prihlásená pani predsedníčka dotačnej komisie pani Ďurajková. 
 
Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja by som chcela dať 
návrh na doplnenie uznesenia, ktoré znie -  Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov schvaľuje 
zmenu názvu Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej 
oblasti a životného prostredia grantová komisia (KPP) na nový názov Dotačná komisia. Keďže 
nové VZN-ko používa iba názov Dotačná komisia, tak aby sme to zjednotili. Ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Možno kvôli upresneniu poviem. My dnes 
máme návrh uznesenia, čiže vy ho dopĺňate. Takže to by malo byť naformulované, že doterajšia 
časť uznesenia sa označuje písmenom A/ a dopĺňa sa časť B/ tá, ktorú ste povedali. Tak, aby bolo 
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zrejmé. Ak je to v poriadku, tak poprosím písomne návrhovej komisii odovzdať. Ďalšia v rozprave 
je prihlásená pani predsedníčka poslaneckého klubu Biharyová, nech sa páči. 
 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja k danému vlastne 
bodu predkladám deväť pozmeňovacích návrhov, alebo teda neviem, že či to dáme ako jeden. Sú to 
pripomienky legislatívnej komisie, ktoré boli vlastne zaslané všetkým poslancom pred týmto 
zastupiteľstvom. Takže neviem, či ich mám všetky čítať, alebo. Dobre, takže po a/ paragraf 4 odsek 
1 písmeno h/ vypustiť a následne paragraf 4 odsek 2 písmeno e/ znie. Čestným vyhlásením, ak ide 
o splnenie podmienky podľa odseku 1/ písmeno c, f a g. Bod b/ paragraf 5 odsek 5, na konci prvej 
vety doplniť čiarku a slová respektíve inú majetkovú hodnotu predstavujúcu aspoň desať percent 
z celkového rozpočtu projektu. Bod c/ paragraf 5 odsek 6 písmeno b/ vypustiť. Tu máme trošku 
problém s tým, že nie sme si istí, že či vlastne to, čo bolo zverejnené na úradnej tabuli, ako VZN-ko 
na pripomienkovanie, či tam tento paragraf 5 už bol, alebo nebol. To by sme potom poprosili 
organizačné prezistiť. Ide vlastne o bod, refundácia výdavkov uhradených pred účinnosťou zmluvy, 
že či to už vlastne bolo, alebo sa tento bod doplnil až po miestnej rade. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: No myslím si, že áno, po miestnej rade. 
 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Takže tento bod neviem teraz, či sa to musí. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Poprosím potom, keď dokončíte o reakciu aj pána doktora 
Piláta a prípadne ešte niekoho ďalšieho. 
 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Po d/ paragraf 8 odsek 5, k lehote na doplnenie 
žiadosti päť pracovných dní doplniť ešte plus päť pracovných dní. Bod e/ paragraf 9 odsek 5, druhá 
veta v odseku znie. V prípade neodporúčania podporiť žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá 
starostovi len zoznam projektov týmto neodporúčacím stanoviskom. Bod f/ paragraf 10 odsek 5 na 
konci písmena e/ zameniť bodku za čiarku a doplniť písmeno f/, ktoré znie. Nesplnil povinnosť 
podľa paragrafu 5 odsek 3, alebo 4. G/ paragraf 11 odsek 3, na konci vety doplniť slová a to aj po 
dobu podľa paragrafu 5 odsek 3, alebo 4. Bod h/ paragraf 12 odsek 2, výšku pokuty znížiť na nula 
celá päť percenta a posledný bod dať samostatný nový paragraf, kde bude stanovená osobitá pokuta 
pre prípad, že nebude dodržaná lehota podľa paragrafu 5 odsek 3, alebo 4 a ktorý by znel. 
V prípade, porušenia povinností podľa paragrafu 5 odsek 3, alebo 4, mestská časť vyzve príjemcu 
na zaplatenie pokuty vo výške nula celá nula päť percenta zo sumy pridelenej dotácie za každý deň 
odo dňa podpisu zmluvy a poskytovanie dotácie do zaplatenia pokuty. Doterajšie paragrafy 13 a 15 
sa prečíslujú na 14 až 16. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Môžem sa spýtať, že úrad je 
s týmto oboznámený a tieto legislatívno-technické zmeny sú naozaj legislatívno-technické a sme 
s tým okej, hej? Áno, dostávam odpoveď. Dobre, čiže s faktickou poznámkou pani poslankyňa 
Šimončičová. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Komisia územného 
plánovania, životného prostredia takisto mala rovnakú pripomienku k návrhu VZN o dotáciách a to, 
teraz dúfam, že si nepomýlim tie paragrafy. Paragraf 5 odsek 6, písmeno b/ vypustiť. To je to isté, 
čo povedala legislatívno-právna, čiže naša komisia potvrdzuje tento jeden bod. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Okej, ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Ďurajková 
s faktickou poznámkou. 
 
Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja sa chcem spýtať, Miška, že kedy to bolo 
posielané tieto pripomienky, pretože nám bol poslaný len email s pripomienkami od občanov a tam 
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bolo, že nie je ani jedna pripomienka. Naozaj, ja neviem veľká škoda, lebo už to pol roka riešime 
toto VZN-ko. Bolo to na miestnej rade dve hodiny prerokovávané. Fakt neviem teraz, že prečo tu 
zas budeme hodinu o tom rokovať. Ak ťa môžem poprosiť, aspoň ich dať písomne, lebo ja vôbec 
neviem teraz, že o čom sa bavíme, lebo ty si ich prečítala v takej rýchlosti, že ja som si nestihla 
pozrieť to VZN-ko, takže poprosím informáciu, že kedy nám boli zaslané, alebo kým a že či ich 
vieme dostať aspoň takto naformulované písomne. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalší prihlásený v rozprave pán poslanec Bodnár. Pardon, 
ešte na faktickú môže reagovať rečníčka, ktorá mala príspevok. Čiže najprv pani Biharyová, potom 
v rozprave pán poslanec Bodnár. 
 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Nie som si teraz istá, že teda, v ktorom emaili to 
bolo, lebo som ich mala viacero, ale teda mala som pocit, že všetkým došli tieto pripomienky. 
Neviem, pán Herceg, ja som sa pýtala. Lebo som sa aj pána Hercega pýtala a ten mi povedal, že im 
došli tie pripomienky. Ako mám to tu vytlačené, takže môžem dať. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Poprosím teda dať pani Ďurajkovej. Ja vnímam, že z tých 
pripomienok, že sú legislatívno-technické a čo je tam zásadná debata, bola debata, ktorú som 
vnímal aj z komisií a to je tá možnosť uplatňovať si výdavky aj, ktoré vznikli v danom kalendárnom 
roku, ale pred samotným podpisom zmluvy o projekte. Toto je, ale za úrad hovorím, že nám je to 
jedno, že ako sa vy, ako poslanci, dohodnete, tak bude. Pán poslanec Bodnár s riadnym príspevkom 
v rozprave. 
 
Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja len chcem poďakovať Monike 
Ďurajkovej, že sa dosť nadrela na tom VZN-ku, fakt na ňom pracovala pol roka a stále nám dávala 
aktualizácie, že čo sa tam, ako to ide meniť a chcela aj naše súhlasy, čo ako, aby to bolo úplne 
vyšperkované. Čiže chcem takto len poďakovať v tomto príspevku a samozrejme aj ďalším, ktorí 
s ňou spolupracovali. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší prihlásený v rozprave pán 
poslanec Strapák. Aha, pani Šimončičová s faktickou. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ono možno som mala k pani Ďurajkovej, 
ale pán poslanec Bodnár tiež o tom hovoril. Bolo by dobré, keby sme všetci, ak nedostali emailom, 
lebo ja neviem o týchto pripomienkach, aj keď to bolo z našej komisie, na ktorú som prišla neskôr, 
tak bolo by dobré, keby sme ich mali pred sebou a najmä keď pani Ďurajková ich tých deväť, či 
koľko pripomienok prečítala pani Biharyová. Keby sme to mali na papieri. Nedá sa pán starosta 
prerušiť rokovanie o tomto, dostať to na papieri a potom sa k tomu vrátiť? Lebo naozaj je toho veľa 
a nechceli by sme len tak zamietnuť, pretože to nevidíme na papieri napísané. Skúste pouvažovať. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ja nemôžem prerušiť rokovanie 
o tomto bode, ale vy môžete dať procedurálny návrh, niektorí z poslancov, aby sa prerušilo 
rokovanie o tomto bode a pokračovalo sa napríklad po schválení bodu štyri a chcel som poprosiť 
organizačné, aby nafotilo tie a už vidím, že už sa rozdávajú aj tak, takže. Čiže ak by ste chceli 
prerušiť rokovanie a vrátiť sa k tomu neskôr, dnes poobede, tak to môžeme spraviť procedurálnym 
návrhom niekoho z vás poslancov, alebo poslankýň. Nasleduje pán poslanec Strapák.  
 
Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Rovnako, ako moji predrečníci, tiež by som 
sa veľmi rád poďakoval aj teda všetkým pracovníkom na úrade za to, že toto VZN-ko vzniklo, 
alebo teda upravuje sa a samozrejme veľká vďaka aj Monike za jej dlhomesačnú prípravu. Takže 
vďaka. 
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Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Nasleduje pán predseda poslaneckého klubu 
Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Tiež sa pripájam do zástupu tých, ktorí ďakujú 
všetkým, ktorí prispeli, hlavne teda hlavnej iniciátorke, predsedníčky bývalej grantovej. Dúfam, že 
teda po zmene dotačnej komisie a to je tiež taký znak toho, že potrebovali sme to upratať a dať to 
do súladu so zákonom, lebo vo verejnej správe vieme dávať dotácie, ale nie granty. Takže ďakujem 
aj pánovi Pilátovi a pracovníkom úradu, ktorí prispeli k tomu, že teda to VZN-ko máme podľa mňa 
už vo veľmi dobrom stave a táto diskusia k nejakému doladeniu je dobrá, lebo ja verím, čo už som 
povedal na miestnej rade, že toto VZN-ko môže byť potom aj takým vzorovým aj pre ďalšie obce, 
obecné zastupiteľstvá, aby si upratali, ak majú nejaký takýto dotačný program. Takže kus roboty je 
za tým. Ku tej jednej zmene, o ktorej hovorila aj pani predsedníčka územno-plánovacej komisie 
a komisie životného prostredia a ktorý je aj v tom návrhu. Ja len uvediem, jedná sa o to čerpanie 
prostriedkov ešte pred podpisom zmluvy. Práve toto opatrenie umožní čerpať, alebo nejakým 
spôsobom vyfinancovať projekty, ktoré napríklad v jarnom období, január, február, marec 
zrealizujú výsadbu stromov, ktoré, ak by bola zmluva podpísaná v apríli, keďže tie kroky, ako za 
sebou idú, niečo trvajú, tak v tom prípade by nemohli byť súčasťou tohto dotačného programu, 
nemohli by byť podporené a je to bežné. Keďže som v grantových komisiách, alebo dotačných 
komisiách viem, že aj z prostriedkov zo štátneho rozpočtu je úplne bežné umožniť čerpanie tých 
financií od prvého januára rozpočtového roku. Nie je to práca navyše pri kontrole, ani pri 
vyúčtovaní teda, alebo pri kontrole na úrade, lebo skrátka pozrie sa, či je daný bloček, faktúra a tak 
ďalej v tomto finančnom roku. Čiže 2020 napríklad a či súhlasí s položkami, ktoré boli schválené 
a je to. Čiže nie je to nejaká práca navyše. Takže ja sa prikláňam za to, aby sme podporili túto 
vecnú zmenu. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave nasleduje pani 
predsedníčka komisie Šimončičová. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Idem vás práve posunúť pán 
starosta. Mám procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie o návrhu VZN, minimálne na jednu 
hodinu, kým sa všetci prítomní oboznámia s návrhom pani poslankyne Biharyovej, ktorá pred 
chvíľou predložila k samotnému návrhu VZN o dotáciách. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dobre, mohol by som si dovoliť upresniť to, aby to 
nebolo, že na hodinu a prerušujeme, že by sme teda po schválení bodu šesť, alebo po prerokovaní 
bodu šesť sa vrátili k tomuto bodu? 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Tak, môže byť. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova:  Dobre. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Čiže mám to prepísať? 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Procedurálne myslím ani nemusíte dávať písomne 
a navrhujem teda, že ešte dokončíme tú rozpravu. Ešte je prihlásená pani poslankyňa Ďurajková 
a potom znovu otvoríme rozpravu, keď sa vrátime k tomu bodu. Čiže ešte pani poslankyňa 
Ďurajková a potom dáme hlasovať o vašom procedurálnom. Pani poslankyňa Ďurajková, nech sa 
páči. 
 
Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som si zase dovolila 
vzhľadom na to, že budem musieť odísť. Ja som sem prišla hlavne kvôli tomuto bodu. Vzhľadom 
na nejaké osobné problémy, že by sme teda dali prestávku nejakých pätnásť minút, prerokovali tieto 
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návrhy a potom vlastne to uzavreli tento bod, aby sme sa k tomu nemuseli vracať. Čiže to je môj 
procedurálny návrh vzhľadom na to, že budem musieť teda odísť a nemôžem tu už ostať tú hodinu. 
Tak ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dobre, čiže čo teraz spravíme? Nechám to na vás, dámy 
a páni. Dobre, takže spravíme to, že najprv budeme, keďže bol riadne podaný procedurálny návrh 
hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Šimončičovej. Prerušiť teraz rokovanie o tomto 
bode a vrátiť sa k nemu po bode šesť. V prípade, ak by sme to chceli, že skôr, že napríklad po bode 
tri, tak ešte to môžeme asi upraviť. Ako? Predsedovia klubov môžem poprosiť? Dobre, takže 
predsedovia klubov sa dohodli ešte na lepšom riešení a to je, že navrhujú pätnásťminútovú 
prestávku, ak pani Šimončičová sťahuje svoj návrh. Sťahuje. Tak v tom prípade prerušujem 
rokovanie, vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku na poradu poslaneckých klubov. Ďakujem veľmi 
pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Vážené dámy, vážení páni. Predsedovia poslaneckých 
klubov ma informovali o skončení porady a o tom, že dospeli k záveru, otváram teda znova 
možnosť prihlásiť sa do rozpravy k bodu číslo jedna VZN o dotáciách. Ako prvá prihlásená pani 
poslankyňa Ďurajková, nech sa páči. 
 
Ing. Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja ďakujem aj za 
konštruktívnu debatu. Dohodli sme sa, naozaj išlo len o technikálie, ale vzhľadom na to, že sme 
nemali tie pripomienky vopred, tak sme potrebovali si to ujasniť. Ja som ešte zabudla poďakovať 
a by som chcela poďakovať naozaj členom komisie za to, že sme na tom VZN-ku spoločne 
pracovali pol roka. Tiež by som chcela poďakovať členom úradu, pani Tomášovej, ako tajomníčke 
komisie, pánovi Kopúnovi a pani Cibulkovej a pani vedúcej právneho oddelenia, aj pánovi Pilátovi, 
že teda participovali a pomáhali s týmto VZN-kom, naozaj to bola kolektívna práca. Ja som rada 
teda, že už to máme za sebou a dúfam, že to VZN-ko bude dnes odsúhlasené. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pani predsedníčka 
poslaneckého klubu Biharyová. 
 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Tak my sme sa dohodli, že 
pripomienku pod bodom d/ sťahujeme. To je ten paragraf 8 odsek 5 k lehote na doplnenie žiadosti 
päť pracovných dní doplniť plus päť pracovných dní a ešte opravujeme pripomienku pod písmenom 
i/, to je tá posledná pripomienka. Tam vlastne ide o to, že doterajší paragraf 12 odsek 3, ktorý 
hovoril o pokute, bude novým samostatným paragrafom13 a doterajšie trinásť13 až 15 sa prečíslujú 
na 14 až 16. Tam, že v prípade porušenia vypúšťame odtiaľ. Tam len dochádza k prečíslovaniu 
z odseku 3 na nový paragraf. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že si návrhová komisia 
robila poznámky. Aby som jej uľahčil robotu, tak na základe aj dohody z porady predsedov 
poslaneckých klubov si takto predložený pozmeňujúci návrh celý osvojujem ako predkladateľ 
autoremedúrou s výnimkou písmena c/, o ktorom teda budeme hlasovať. Čiže hlasovaním 
rozhodneme len o pozmeňováku v písmene c/. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Ďurajková. 
 
Ing. Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja neviem, či ešte teda môžem, 
ale ja by som možno členom zastupiteľstva, ktorí nevedia o čo ide, vysvetlila veľmi v skratke. My, 
ako komisia vlastne od podpisu zmluvy teraz, podľa terajšieho VZN-ka preplácame náklady, ktoré 
vzniknú až po podpise zmluvy a tento paragraf hovorí o tom, že my budeme refundovať v rámci 
jedného rozpočtového roka výdavky, ktoré vzniknú aj pred podpisom zmluvy. To znamená, zmluva 
sa napríklad uzavrie v júni a my im preplatíme náklady, ktoré vznikli v januári. My sme ako 
komisia boli proti, vlastne všetci členovia komisie sme sa zhodli jednak preto, že je to už zaužívané. 
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Tí žiadatelia, alebo tí prijímatelia vedia, že to takto funguje, teraz to bude akoby nový precedens, 
nový chaos. Nebudú teda vedieť, že aké sú pravidlá a druhá vec je, že je to potom aj administratívne 
komplikované, keď sa niečo refunduje, keď ešte to nebolo ani schválené a podpísaná zmluva. Čiže 
každý nech hlasuje za to, podľa svojho svedomia a vedomia. Len som chcela teda povedať o čom 
budú hlasovať. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: No nemali by sme ísť s faktickou na faktickú, ale ak sa 
neprihlásite v rozprave, tak prižmúrime oči. Pán poslanec Herceg, predseda Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Berme to ako faktickú na návrh, alebo neviem. 
Takže, aby som vysvetlil tuto napríklad ja mám iný názor, ako pani predsedníčka komisie, pretože 
som členom dotačných komisií, kde sa prideľujú prostriedky zo štátneho rozpočtu napríklad 
a naozaj štát umožňuje aj štandardom použiť peniaze od januára daného rozpočtového roka. 
Myslím, že pani predsedníčka územno-plánovacej komisie a životného prostredia ma doplní, ale my 
sme práve preto chceli túto zmenu, aby ak bol nejaký grant napríklad na výsadbu stromov, už som 
to hovoril, aby bolo možné, ak niekto vysádza vo februári, alebo v marci a v lete samozrejme už 
vysádzať nemôže, aby hoci ide do rizika, či mu to schvália, alebo neschvália, ale aby vysadiť mohol 
a je prirodzené, že sa potom tie prostriedky dajú refundovať. Administratívne to vôbec nie je 
náročnejšie. Administratívne, je to pre kontrolu jednoduché. Takisto, ak sa to neskontroluje, 
skontroluje sa dátum, či je po prvom januári. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Šimončičová. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Dopĺňam nášho predsedu.  Naozaj 
ten, ktorý si naprojektuje nejakú činnosť, povedzme od januára, tak má smolu, pretože môžu dostať 
zaplatené len za tú činnosť, kedy sa podpíše zmluva a tá sa podpisuje zhruba po pol roku, alebo 
niekedy koncom prvého polroku. Tým pádom nemôže vykonávať žiadnu činnosť, iba od leta do 
zimy. A tie na jar, tie nie sú zaplatené, čiže preto sme povedali, že je to v tom roku, keď sa 
vykonáva tá činnosť, nie v predchádzajúcom, ale v tom kalendárnom rozpočtovom roku, keď sa 
vykonáva činnosť, napriek tomu, že sa zmluva podpíše niekedy v júni, tak môže dostať zaplatené 
od začiatku tohto projektu, lebo predkladá projekt, ktorý má termín povedzme od tretieho marca do 
tridsiateho decembra a ak to sa podpíše, tak prečo by nemohol účtovať aj náklady spojené pred 
podpisom zmluvy? Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave ďalej riadnym 
príspevkom prihlásená pani poslankyňa Kulifajová. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja len chcem povedať, že mám občianske 
združenie, podávala som množstvo projektov cez rôzne nadácie a cez rôzne organizácie. Nikdy som 
sa nestretla s tým, že mi niekto pred podpisom zmluvy refundoval náklady a že niekedy mi dal 
vôbec tú možnosť. Takže ja si myslím, že to, ako povedala pani predsedníčka Ďurajková nie je 
celkom v súlade s transparentnosťou a s legislatívou. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Takže máme rôznorodé názory na 
túto vec. Možno len teda pre všetkých. My budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu jednom 
jedinom. Dnes je VZN-ko napísané tak, že nie je možné dať si preplatiť náklady, ktoré vznikli pred 
podpisom zmluvy aj keď v danom kalendárnom roku a pozmeňujúci návrh hovorí, že sa umožní dať 
si preplatiť aj náklady z projektu pred dátumom podpísania samotnej zmluvy, ale museli vzniknúť 
v tom jednom danom kalendárnom roku. Ešte s faktickou poznámkou pani viceprimátorka 
Štasselová. Druhý mikrofón, asi cudzí používate teraz. Prosím zapnite pani viceprimátorku. 
 
Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MZ: Pani Ďurajková hovorí presne to isté, čo vy ste 
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hovorili, ale my sme takmer celá komisia myslím, že dokonca celá sme boli za ten návrh, že to 
nebudeme preplácať, ale potom sme sa bavili s ľuďmi, ktorí čerpajú štátne dotácie a v tých štátnych 
dotáciách to je možné. Práve v tom jednom kalendárnom roku. Takže ja osobne som zmenila názor, 
keď viem, že existuje taká možnosť už niekde inde v nejakom vlastne verejnom priestore. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno. Ja len potvrdím, že ak je to v tom danom jednom 
kalendárnom roku, je to v súlade so zákonom a je to naozaj na rozhodnutí vás, ako zastupiteľstva, či 
to umožníte, alebo nie. Každý môže samozrejme slobodne hlasovať a rozhodnúť sa. A ešte 
s reakciou na faktickú poznámku pani poslankyňa Kulifajová. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem. Ja by som len chcela 
podotknúť, že tu sa bavíme o úplne inom rozpočte a výške rozpočtu, ako je štátny rozpočet. Pri 
štátnom rozpočte a výške štátnych rozpočtov, predpokladám, že je niekoľkonásobne vyššia. 
Rozumiem, že sú podporované aj projekty, kde sa to prepláca pred podpísaním zmluvy. Ale my 
nedisponujeme s takou veľkou sumou a preto by sme mali naozaj dobre zvážiť, kam tie financie na 
aké projekty a aké náklady pôjdu a na aké náklady sa budú a nebudú preplácať. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem vám veľmi pekne. A ak sa nikto ďalší nehlási do 
rozpravy, tak poprosím návrhovú komisiu, ak teda som si to správne všimol, tak po prvé, musíme 
hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani Ďurajkovej, ktorou sa dopĺňa uznesenie o bod b/. Potom 
o pozmeňujúcom návrhu c/ z toho návrhu pani Biharyovej a potom o VZN ako celku. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Áno. Budem sa to snažiť správne 
prečítať. Pán starosta, poprosím vás dať hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani Biharyovej. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Najprv pani Ďurajková. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: O pani Ďurajkovej. Tam sa dopĺňal 
ten názov, hej? Takže dajte hlasovať prosím o zmene názvu komisie podľa návrhu pani Ďurajkovej. 
Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ak je to 
zrozumiteľné, tak hlasujte teraz prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že pozmeňujúci návrh k uzneseniu o zmene návrhu, názvu 
komisie na komisiu dotačnú sme schválili počtom hlasov dvadsaťtri z dvadsaťštyri prítomných. 
Jeden poslanec nehlasoval. 

hlasovanie č. 4 
za: 23 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

  –  pozmeňujúci návrh uznesenia bol schválený 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Návrhová komisia? 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem pán starosta. Ďalej dávam 
hlasovať o prijatí pripomienok, čiže ste si osvojili pripomienky pani Biharyovej. Ostal nám tam ten 
bod c/, čo sa týka refundácie nákladov pred podpisom zmluvy. Pán starosta, dajte prosím o tomto 
bode hlasovať. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujeme o bode c/ 
z pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Biharyovej. To znamená, že umožňujeme čerpať od 
začiatku kalendárneho roku aj pred schválením po podpísaní zmluvy. Nech sa páči, dámy a páni 
hlasujte. 
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Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Ja tomu nerozumiem teraz. Môžeme 
ešte raz? Pani Biharyová, môžete nám to ozrejmiť? 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Čiže ešte raz. Pozmeňujúci návrh, o ktorom hlasujeme, 
bol pod písmenom c/, ak budete hlasovať za, hlasujete za to, aby mohli žiadatelia čerpať peniaze aj 
pred schválením projektu v danom kalendárnom roku. Čiže, kto chce, aby si mohli uplatniť 
výdavky od začiatku roka, hlasuje za, kto trvá na tom, že si môžu uplatniť len výdavky po podpise 
zmluvy, hlasuje proti, alebo sa zdrží. Dobre? Môžeme nechať ešte raz prečítať ten pozmeňovák, ale 
nikto z neho nebude múdrejší, lebo on je veľmi technický. Pani Biharyová poprosím prečítate ešte 
raz písmeno c/? 
 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Takže v súčasnosti paragraf 5 odsek 6 písmeno b/ 
znie. Dotáciu nemožno poskytnúť na refundáciu výdavkov uhradených pred účinnosťou zmluvy. 
My navrhujeme, ako legislatívna komisia, vypustiť toto písmeno b/, to znamená, že po podpise 
zmluvy by mohli vlastne dostať aj výdavky, ktoré už vynaložili pred podpisom v danom 
kalendárnom roku, ak sa vypustí toto písmeno b/. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno. Čiže hlasujeme o vypustení písmena b/, čím sa 
umožní nechať si preplatiť aj výdavky, ktoré vznikli pred podpisom zmluvy, ale v danom 
kalendárnom roku. Takže, dámy a páni, poprosím vás, kto s tým súhlasí hlasujte teraz za, kto s tým 
nesúhlasí, hlasujte teraz proti. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že pozmeňujúci návrh sme prijali počtom hlasov osemnásť za, 
traja proti, dvaja sa zdržali a jeden poslanec nehlasoval. 

hlasovanie č. 5 
za: 18  proti: 3  zdržali sa: 2  nehlasovali: 1 

  –  pozmeňujúci návrh uznesenia bol schválený 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Poprosím návrhovú komisiu, dať hlasovať o návrhu VZN 
ako celku. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, poprosím vás, aby ste 
dali hlasovať o celkovom VZN, ktorý sa týka poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Čiže dámy a páni hlasujte prosím o VZN ako 
celku, vrátane s už schválených pozmeňujúcich návrhov. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že predložené VZN sme schválili jednohlasne 
počtom hlasov dvadsaťštyri z dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č. 6 
za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 155/X/2019 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Blahoželám, dámy a páni a moju prosbu voči dotačnej 
komisii, ako sa už po novom volá, budeme veľmi radi, keď výzvu na budúci rok pripravíte čo 
najskôr, aby aj žiadatelia mohli projekty predkladať čo najskôr a aby sa na podpis zmluvy nečakalo 
do pol roka, ale aby to bolo už možno niekedy vo februári, v marci. Ďakujem veľmi pekne. Druhým 
bodom programu je návrh a chcem poďakovať aj všetkým našim hosťom a návštevníkom. 
Menovite hlavne pánovi doktorovi Pilátovi, ktorý tu bol ako hosť a opúšťa rokovanie. Ďakujem. 
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Bod č. 2 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 z 10. 
decembra 2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Druhým bodom nášho rokovania je návrh všeobecne 
záväzného nariadenia o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Dámy 
a páni, dovoľte mi stručné úvodné slovo. Nechcem sa vyhovárať a nechať to na zamestnancov, 
pretože v rámci tohto VZN navrhujeme mierne upraviť a aj zvýšiť sadzby niektorých miestnych 
daní, o ktorých rozhoduje mestská časť. Dovoľte mi na úvod informovať vás, ako ste si určite aj 
všimli a ako som sa aj snažil aktívne komunikovať. Mestská časť Bratislava - Ružinov začne budúci 
rok rozpočtovým provizóriom a to kvôli tomu, že príprava rozpočtu v danom, je to teda úmyselný 
a vedomý krok, ktorý pomôže aj ochrániť verejné financie a hlavne nevedeli by sme dnes 
zodpovedne schvaľovať náš rozpočet pred tým, ako vo štvrtok bude schválený rozpočet hlavného 
mesta, v rámci ktorého sa bude rozhodovať aj o zvýšení dane z nehnuteľností. Ak toto zvýšenie 
dane z nehnuteľnosti bude mestským zastupiteľstvom schválené, budeme mať aj my úplne inú 
východiskovú situáciu pri príprave nášho rozpočtu. Čiže bolo by nezodpovedné z môjho pohľadu 
predkladať návrh rozpočtu, kým nevieme, ako dopadne mestské zastupiteľstvo. Uisťujem vás, že to 
rozpočtové provizórium v januári nebude mať žiaden vplyv na fungovanie mestskej časti, pretože 
má len dve obmedzenia. Po prvé, nemôžme prideľovať dotácie, čo prežijeme ten január a po druhé/ 
nemôžeme robiť kapitálové výdavky, ale január je presne ten mesiac, keď sa mrzne a aj tak sa 
v zásade investície nekonajú. Čiže dúfam, že štvrtého februára schválime dobrý rozpočet na budúci 
rok našej mestskej časti. V rámci opatrení, ak by sa toto nepodarilo, my sme sa pozerali na všetko 
možné hospodárenie našej mestskej časti a ako sanovať rozpočet. Viete, že návrh rozpočtu, ktorý by 
sme vedeli predložiť dnes, by bol taký, že stále v ňom máme zhruba sedemstotisíc eur mínus, 
pretože len tri opatrenia, ktoré prijala vláda a začali platiť v minulom roku, to sú obedy zadarmo, 
rekreačné poukazy a povinné zvyšovanie miezd vo verejnej správe, to ešte ani nerátam ďalšie 
zmeny, ktoré medzičasom boli prijaté, typu výrazné zvýšenie odmien za prácu nadčas, cez víkend 
a v noci, čo sa týka hlavne našej VPS a v novembri pre mňa, teda pardon v októbri pre mňa naozaj 
šokujúco prijatá, vyslovene prodeveloperská novela zákona o poplatku za rozvoj, ktorá spôsobí nám 
už aj tento rok, musím povedať, že státisícové, možno aj miliónové výpadky v príjmoch poplatku za 
rozvoj, pretože sa schválila zmena, že ak nová budova nahrádza starú, tak plocha tej starej budovy 
sa odpočítava od poplatku, čiže len poviem konkrétne za projekt nové Apollo prídeme o väčšinu, 
drvivú väčšinu príjmu poplatku za rozvoj a jednoducho začali sme sa pozerať aj na sadzby našich 
miestnych daní, o ktorých rozhodujeme my, ako mestská časť. Musím povedať, že sú v zásade len 
tri, na ktorých záleží, pretože z tých ostatných sú naše príjmy zanedbateľné až takmer minimálne 
a to je poplatok za zabratie verejného priestranstva, kde ja som už aj vydal pokyn a finančný odbor 
náš, už pracuje a hlavne na zlepšení spôsobu výberu, pretože máme pocit, že z nesprávneho výberu 
nám tam unikajú pomerne veľké peniaze. Niekto si postaví lešenie a zaplatí daň len za jeden deň 
a to lešenie tam stojí päť dní, to isté platí pri kontajneroch a podobné veci. Čiže ideme zintenzívniť 
kontrolu v tejto oblasti a myslíme si, že budúci rok to povedie k zlepšeniu výberu. Druhá, taká 
sadzba je daň za psa, kde ale nechceme navrhovať a presadzovať nejaké veľké zmeny, aby to 
nedopadlo priamo na obyvateľov. Navrhujeme tam len kozmetickú úpravu, doslova zaokrúhlenie 
platenej sumy a tretia, podstatná daň, z ktorej máme my príjem ako mestská časť je v podstate daň, 
nazvem to za vyhradené parkovacie miesto. Je to tiež záber verejného priestranstva, ale teda 
vyhradené parkovacie miesto, kde sme zistili, že Ružinov má v podstate najnižší poplatok za 
vyhradené parkovanie zo všetkých, porovnateľne veľkých okolitých mestských častí a navrhujeme 
tento poplatok zvýšiť na rovnakú úroveň, akú vyberá hlavné mesto na území Ružinova a za 
prenájom parkovacieho miesta. V preklade to znamená, že kým dnes obyvatelia platia ročne 
tristodvadsať eur, za vyhrané parkovacie miesto na ŠPZ, tak sa tento poplatok zvýši na eur štyristo. 
Čiže ani to nie je úplne nejaká zásadná zmena a vopred ohlasujem, že mám takú ambíciu prísť 
budúci rok s návrhom, ktorý výrazne zmení spôsob tohto vyhradeného parkovania v Ružinove tam, 
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kde sa nezavádza parkovacia politika. Po vzore aj niektorých mestských častí by sme radi 
odstupňovali aj kvôli zlepšeniu situácie s parkovaním a zvýšením obrátkovosti parkovania, aby boli 
vyhradené miesta štandardne prideľované len na pol dňa. To znamená, buď na pracovný deň, alebo 
na nočné parkovanie a kto by ho chcel naozaj na dvadsaťštyri hodín, tak už by si musel výrazne 
priplatiť, pretože ak niekedy sa pôjdete prejsť cez deň napríklad Klincovou ulicou, tak zistíte, že 
nemáte, kde zaparkovať a pritom sú tam doslova desiatky voľných parkovacích miest, ktoré sú 
reserve a nemôžu na nich nikto zastať a naozaj znižuje to aj kvalitu života všetkých obyvateľov. 
Toľko asi na úvod k tomuto návrhu. Sú tu pripravení, pani Lehotayová a pán Tóth zodpovedať vaše 
otázky a nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prvá prihlásená v rozprave pani 
predsedníčka komisie, pani Šimončičová. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Pre istotu som stlačila riadny 
príspevok, hoci na váš príspevok by som mohla mať faktickú, či nie? 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Na úvodné slovo nie je faktická. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Dobre, tak mám riadny príspevok, ktorý bude 
veľmi krátky. Keďže ste spomenuli, pán starosta, rozpočet, ktorý nás čaká a schvaľovanie ho na 
budúci rok vo februári a keďže sme zatiaľ naše komisie sme sa k tomu nedostali ani, ani nevieme čo 
sa pripravuje, aké sú návrhy do rozpočtu, tak k tejto téme, dovoľte, aby sme mali nejaké príspevky 
v bode Rôzne, keďže teraz tu máme miestne dane a nie o rozpočet, tak k novému rozpočtu vám 
predložíme nejaké návrhy v bode Rôzne. Ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem a možno len rýchlo zareagujem, že možno ani 
nemusíte v bode Rôzne. V momente, keď bude vo štvrtok po zasadnutí mestského zastupiteľstva 
a budeme vedieť, ako sme na tom, tak mojou ambíciou je návrh rozpočtu vám zaslať v priebehu 
budúceho týždňa a celý týždeň pred Vianocami a celý týždeň až do nejakého toho siedmeho januára 
venovať debatám s poslancami a s poslaneckými klubmi o návrhu rozpočtu, aby sme ho vedeli 
zostaviť a zavesiť. Čiže tam aj budeme zbierať všetky návrhy. Poviem vám úprimne, v dnešnom 
stave by som vám musel poslať rozpočet a pýtať sa na vás jediné návrhy, že či chceme zavrieť jasle, 
škôlku, alebo domov dôchodcov, pretože jednoducho nie sú tam peniaze. Ak prejde zvýšenie dane 
z nehnuteľností bude samozrejme aj priestor na poslanecké priority a na zber všetkých ostatných 
návrhov. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. K tomuto VZN-ku my sme mali búrlivé diskusie aj 
na klube, aj na komisiách. Jedna z vecí, ktorá z toho vypadla je, že máme sadzby, ktoré asi boli 
najnižšie v rámci mesta. Čiže ďakujeme za to, že v materiáli boli tie porovnania, čiže naozaj by sme 
ich mali dorovnať, dokonca náš klub sme boli ešte radikálne aj za zvýšenie za vyhradené 
parkovanie, lebo niekde je už naň poradovník a tak ďalej a boli sme vysoko pod tou sumou a aj tak 
nedosahujeme ani sumu euro päťdesiat na deň na parkovanie, čiže naozaj je to ešte pomerne 
výhodné, ale aj iná vec vyskočila v tých diskusiách, dokonca aj na miestnej rade, že jedna vec je 
sadzba, druhá vec je výber a efektivita výberu. Preto je dôležité nielen sa sústrediť na to, aby sme 
všetko zvyšovali, čo sa len zvyšovať dá, ale aby a preto aj sme netlačili ten návrh za parkovanie 
zvýšiť to ešte viac, ešte radikálnejšie možno aj v kontexte možného zvýšenia daní z nehnuteľností, 
tak aby to nešlo úplne na všetkých frontoch hore o radikálne percentá, ale možno naozaj sa zamerať 
na ten výber a opatrenia, aby ten výber bol efektívny. Čiže kontrola, možno aj externá výpomoc, ja 
neviem, lebo zamestnanci úradu viem, že teda nie sú voľní, ktorí by vedeli chodiť a pozerať, či sú 
verejné priestranstvá zabraté lešením, kontajnerom, alebo niečím, alebo terasa či je legálna, alebo 
nie je legálna vo verejnom priestore. Ale určite existujú rôzne opatrenia. Či už je to naozaj 
zverejnenie na internete, kde človek ide okolo lešenia klikne si a zistí, či je tam zaplatený prenájom, 
alebo nie je. Dajú sa zverejňovať platiči dane za psa, teda nie platiči, ale psy, ktoré sú povedzme na 
danej adrese prihlásené. Tým nebudeme určite porušovať žiadne GDPR psov, keď napíšeme, že 
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nemecký ovčiak Rex je teda v danom vchode prihlásený a je tam len jeden, tak to nikomu asi 
prekážať nebude a takto zahrnieme možno do tej kontroly aj taký verejný dohľad by som povedal 
a pomôže nám to a tých opatrení určite existuje viac. Ja tu nechcem teda teraz niečo vymýšľať 
a riešiť, ale preto my sme sa rozhodli aj po diskusii na komisii územného plánovania životného 
prostredia, je to aj v uznesení a to je materiál, ktorý som rozdal aj poslancom, doplnenie uznesenia 
k tomuto VZN-ku. Prvá časť by bola teda tá a druhá časť nasledovala by zastupiteľstvo žiada Ing. 
Martina Chrena, starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov o vypracovanie opatrení na zvýšenie 
efektivity a kontroly výberu miestnych daní podľa tohto VZN-ka. Termín do tridsiateho prvého 
mája. Vy ste na miestnej rade spomínali, že chcete sa tomu venovať prvý polrok, takže takto sme to 
vlastne dali na papier a bol by som rád naozaj, keby aj niektoré komisie, či už informatizácie, 
finančná a tak ďalej k tomu prispeli. Poprosím, ak môžem, ešte ďalší príspevok. Takže bolo by 
dobré, keby to ten materiál bol aj taký živý materiál, ktorý prejde aj komisiami a spoločne sa 
zamyslíme, ako ten výber zefektívniť, lebo je naozaj neférové, keď niekto si poctivo platí za psa 
a za vyhradené miesto, za záber verejného priestoru, terasou, reštauráciou a podobne a iný neplatí 
vôbec nič. A keď sa pozrieme napríklad, aký bol výber za terasy, tak za tento rok od októbra tam 
bol dvetisícosemstoosemdesiat a jeden člen nášho klubu s úsmevom povedal, že to asi jeden platil 
nie? A to bol celkový výber v celom Ružinove. Takže, keď sa nad tým zamyslíte, tak tá suma je 
naozaj smiešna a asi treba ísť viac po tej kontrole. Je to férové voči tým poctivým platičom a ísť po 
tých, ktorí skrátka si hľadajú jednoduchšie cestičky, ako ušetriť a zarobiť voči tým čestným ľuďom. 
Takže, takýto návrh uznesenia máte aj na stoloch, podpísanú verziu odovzdám aj návrhovej komisii 
a uchádzame sa teda, ako aj celá komisia územného plánovania, ktorá jednohlasne teda takýto návrh 
schválila, že naozaj poďme nielen zvyšovanie, ale hlavne tú efektivitu výberu. Tak uchádzame sa 
o podporu na tento doplňujúci návrh uznesenia. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja len naozaj možno 
považujem za dôležité zdôrazniť, že tento návrh tak, ako som už povedal na miestnej rade, je to vec, 
na ktorej ako úrad už robíme. Dokonca aj tie opatrenia, ktoré ste spomínal v príspevku boli presne 
tie, o ktorých som hovoril, že ich prezentujeme. Čiže trošku vnímam tento návrh pozmeňujúci ako 
vykopávanie otvorených dverí a poviem tak, že aj po skúsenostiach z minulosti dúfam teda, že sa 
nedočítam niekde, v nejakom ružinovskom Echu, že nejaký klub povie, že sa to robí na základe 
našej iniciatívy, keď už úrad na tom dávno predtým začal robiť, než prišiel takýto poslanecký 
návrh. Ďakujem, pán poslanec Čechvala. Aha, pardon, pani Biharyová ešte s faktickou poznámkou. 
 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja som chcela reagovať na pána Hercega, 
čo sa týka evidencie psov, tak tá je v súčasnosti na internete. Je tam zoznam a pokiaľ ide o tento 
návrh, tak samozrejme, ako nemáme s tým nejaký problém, len ja by som chcela poznamenať, že 
možno problém ani tak nie je v samotnom úrade ale v zákonoch, ktoré sú a ktoré vlastne limitujú aj 
jednotlivých zamestnancov úradu, že proste na tie lehoty, ktoré majú na to, aby vlastne vyzvali tú 
dotyčnú osobu, tá to musí si prísť na poštu prevziať a ak si neprevezme zásielku, tak musí opätovne. 
Proste nie všetko je len v silách toho úradu a tých zamestnancov, takže ako je možnosť aj poprosiť 
i miestny úrad i pána starostu, aby sa snažili, ale naozaj sú tam limitovanými týmito zákonmi. 
Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Rovno môžem povedať. Máme oficiálne na daňové účely 
prihlásených tritisícosemsto psov v Ružinove. Môj súkromný odhad je, že ich je určite štyri až 
päťkrát viac, čiže toto je veď, kde máme obrovský priestor bez zvyšovania sadzby zlepšiť výber 
napríklad dane za psa. Pán poslanec Čechvala teraz riadny príspevok. 
 
Mgr. Boris Čechvala, poslanec MZ: Ďakujem. Chcel by som nadviazať na túto tému, chcel som 
to aj nezávisle od toho tu otvoriť, lebo ja ako človek, ktorý sa zaujíma o tieto veci aj ako psičkár, 
tiež som hľadal na stránke miestneho úradu zoznam a bez pomoci pracovníka úradu som ho nevedel 
nájsť. Jednoducho tá moja logika asi nie je dostatočná. Zoznam psov je zavesený v životnom 
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prostredí a nie pri dani za psov, kde človek logicky hľadá všetky súvisiace dokumenty a zoznamy. 
Áno, vyšlo mi to PDF-ko, tiež som odhadol na tri a pol tisíca, ale toto ani nie je taký problém, skôr 
sa dostávame k problému, alebo k otázke daní a vyberanie daní sú citlivá záležitosť. Vždy boli, 
vždy budú. Pokiaľ ľudia majú vždy tendenciu dane neodvádzať, hlavne keď vidia, ako sa s nimi 
narába, ale to sem asi nepatrí. Je tu dôležitý práve ten mechanizmus, o ktorom sa môžeme začať 
možno rozprávať, že prišiel už ten čas. Ja som, nazvem to svojim krstom, v roku 2015 som tu 
prvýkrát vystúpil ako aktívny občan, keď som sa začal prebúdzať k tejto aktivite občianskej a som 
predniesol taký idealistický návrh, že okej, dane sa vyberajú, dane sa spotrebovávajú, je ich málo, 
ale ja ako obyvateľ by som rád prispel na túto činnosť, chcel by som vidieť policajta, ktorý chodí 
každý deň okolo môjho domu a nastolil som takú otázku, či by bolo niečo také možné, aby ja 
a respektíve ďalších niekoľko tisíc obyvateľov prispievalo jedno euro mesačne a na sídlisku by sme 
možno vyzbierali pár tisíc, za ktorých by sme dokázali týchto policajtov zaplatiť. Samozrejme, sú tu 
legislatívne prekážky, na ktoré hneď som bol upozornený a ďalej sa nepokračovalo. Čiže ja iba sa 
pýtam, aké sú možnosti riešenia, nie aké sú možnosti neriešenia? Takže a v tejto súvislosti ešte by 
som si dovolil naraziť na problém polície ako takej, ktorá má slabé právomoci na to, aby mohla 
zjednať nápravu, aby mohla pomôcť aj miestnemu úradu v akomkoľvek prekročení zákona, či je to 
evidencia psov, alebo nesprávne parkovanie, alebo neviem čo, ale samozrejme toto závisí od 
parlamentu. Tento parlament nevzbudil u mňa dojem, že by to chceli riešiť, že by mal záujem o to, 
aby v krajine zavládol poriadok. Takže to je len na margo toho, že či náhodou, ako mestská časť 
nemôžeme iniciovať niečo smerom k parlamentu, že chceme, ako obyvatelia, aby tu začala 
fungovať polícia s plnými právomocami, aby mohla zjednať poriadok. Ďakujem za slovo. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno, ďakujem. Možno len odpoviem, že iniciovali sme 
napríklad objektívnu zodpovednosť, ktorá sa naozaj už teraz rieši a asi musíme počkať po 
parlamentných voľbách, lebo už nové zákony sa nestíhajú, ale určite sme pripravení, zvažujeme 
rôzne opatrenia vrátane toho, že by nemuseli napríklad psičkárov kontrolovať policajti, ale mohli by 
to byť naši zamestnanci s legitimáciou. To si myslím, že podľa VZN je možné vylepiť na každú 
bránu zoznam psov. GPRS nám nedovolí zoznam majiteľov, ale zoznam psov, ktorí sú 
zaregistrovaní v tej bráne tam vylepiť môžeme a podobné opatrenia, ktoré naozaj, že myšlienkovo 
pripravujeme. S faktickou poznámkou pán poslanec Mačuha. 
 
Mgr. Maroš Mačuha, PhD., poslanec MZ: Ja len na pána Čechvalu, že napríklad ten zoznam 
psov sa dá veľmi ľahko nájsť a to sa týka aj iných záležitostí v rámci našej stránky. Dáte si do 
Google zoznam psov Ružinov, tak vám to vyhodí ten zoznam. Čiže ktokoľvek aj do budúcna 
z občanov, keď sa chce orientovať na našej webovej stránke, naozaj veľmi dobre spolupracuje 
s tým Googlom. Zadáte si tam kľúčové slová a vám to okamžite vyhodí. Ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Pani poslankyňa Pilková. 
 
Silvia Pilková, poslankyňa MZ: Faktická k Borisovi. Akože super. Ja som si to našla ten zoznam, 
nebolo to také ťažké. Dokonca aj úrad pracuje v momente, ako nezaplatíš dane dôjde ti upomienka 
podpísaná pánom starostom, dostala som, takže som doplatila. Skôr by mi išlo o tú prevenciu a teda 
nejako nazbierať tých ľudí a podporiť ich k tomu, aby sa prihlásili k tomu, že mám psa a chcem za 
neho platiť. Možno urobiť nejakú kampaň v mene Ružinova s tým, že povedzme prvý rok, alebo tri 
roky mám polovičnú cenu a proste nejako namotivovať, aby teda, prípadne im dať nejaké vrecúška 
na viete, na čo a proste nejakým spôsobom ich motivovať. Takže podľa mňa skôr nejaká kampaň by 
zabrala, ako ich nútiť do niečoho. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja poviem napríklad, že zistil 
som, že v mojej kancelárii bol jeden zamestnanec, ktorý má psa prihláseného v Šenkviciach, lebo 
tam je to desať euro, u nás je to štyridsať, tak už dostal príkazom, že tiež si ho musí prehlásiť do 
Ružinova a takýchto prípadov je tiež veľa u nás. A pán poslanec Čechvala s reakciou na faktické, 
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pán poslanec Mačuha už potom musí riadnym príspevkom. 
Mgr. Boris Čechvala, poslanec MZ: Len rýchlo poznámka áno, súhlasím. Google nájde asi 
všetko, ale tu ide o logiku veci, že keď to tam môže byť, tak prečo to... tak skúsme to tam dať. 
Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno. Poprosím tlačové, aby si urobilo poznámku a dalo 
lepšie, jednoduchšie zverejnenie zoznamu psov na našej webovej stránke. Pán Čechvala bol 
posledný, kto išiel s faktickou na svoj vlastný príspevok. Čiže pán poslanec Mačuha sa musí potom 
s riadnym prihlásiť, ak chce. Nasleduje pán poslanec Sirotka. 
 
Ing. Vladimír Sirotka, PhD., poslanec MZ: Tak, no my by sme chceli s kolegom ohľadom zmeny 
tohto všeobecného nariadenia. Jedná sa o to, že na finančnej komisii, ako sme analyzovali všetky tie 
dane, tak nám tam vyskočila taká jedna daň, ktorá neprináša ani veľký príjem do rozpočtu 
a pravdupovediac troška proste aj uberá na využití voľného času občanom. Jedná sa vlastne o daň 
z nevýherných vlastne hracích zariadení. Podotýkam nevýherných, to sú ako šípky, biliardové stoly, 
gulečníky, ktoré kedysi sa bežne nachádzali aj v rôznych zariadeniach tuná v Ružinove, no ale 
došlo k takému dosť výraznému zvýšeniu tejto sadzby dane, ktorá sa zvýšila na sumu vlastne 
šesťstošesťdesiatštyri euro za jedno toto zariadenie, no a vlastne malo to za následok, že v podstate 
tieto zariadenia úplne zmizli, akože ich využitie je teraz prakticky minimálne. Táto daň hovorím, 
neprináša veľký prínos a navyše je najvyššia v celej Bratislave, dokonca v Starom Meste majú 
oveľa nižšiu sto euro daň za tieto zariadenia. Tak by sme vlastne chceli upraviť ten bod a zmeniť 
s tým, že vlastne keďže sú to zariadenia, ktoré napríklad sú dokonca aj v niektorých olympijské 
disciplíny, alebo proste všelijaké asociácie, jednak v šípkach, jednak v biliarde a tak ďalej a chceli 
by sme, aby sa znova tieto zariadenia vrátili vlastne sem do Ružinova po tom, čo zmizli, tak by sme 
chceli zmeniť tú sadzbu na sto euro a to konkrétne za tie zariadenia, ako sú spomínané šípky, stolný 
futbal, stolný hokej, biliardový stôl, gulečník, no a teraz čo sa stáva dosť populárne je aj tá virtuálna 
realita. Dokonca aj za tieto zariadenia, pokiaľ máte v kaviarni zariadenie poskytujúce zážitok z 
virtuálnej reality a účtujete za neho nejakú sumu, musíte zaňho momentálne zaplatiť každý rok 
šesťstošesťdesiat eur za každé. Takže to by sme chceli tiež aj tieto zariadenia virtuálnej reality dať 
na sto euro. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje teda pán poslanec 
Mačuha. 
 
Mgr. Maroš Mačuha, PhD., poslanec MZ:  Ja som chcel preto len faktickú, lebo mám taký nápad, 
že či by sa nedalo pri výbere daní za psov spolupracovať so zverolekármi, lebo každý pes sa chodí 
proste očkovať, minimálne raz za rok. Čiže oni majú tie evidencie, kto tam chodí s ním a to sa dá 
potom veľmi jednoducho. Neviem, či oni tie databázy, zverolekári, čo sú evidovaní v našej územnej 
časti, teda na mestskej časti, či môžu poskytnúť svoje zoznamy. Neviem, či to porušuje nejaké 
pravidlo, ale je to taký nápad myslím si, že čo by stálo za to. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Odpoviem, lebo toto bol aj jeden 
z mojich prvých nápadov. Naozaj to v minulosti tak fungovalo, že zverolekári posielali zoznam pri 
čipovaní psov, zoznam psov, ktorí boli očipovaní s majiteľmi v Ružinove a celé to skončilo 
zavedením tej magickej formulky GDPR. Takže, ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ak sa nikto 
ďalší nehlási do rozpravy, tak vám ďakujem veľmi pekne za rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, prosím vás dajte hlasovať  k 
doplneniu uznesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov v zmysle toho, ako žiadal pán Herceg. Žiadame Ing. Martina 
Chrena, starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov o vypracovanie opatrení na zvýšenie efektivity 
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a kontrolu výberu miestnych daní podľa VZN Mestskej časti Bratislava - Ružinov z desiateho 
decembra o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Dajte pán starosta 
prosím hlasovať. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujeme 
o doplňujúcom návrhu pána predsedu Hercega. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že doplňujúci návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri za 
z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 7 
za: 23 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 
–  doplňujúci návrh uznesenia bol prijatý 

 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Návrhová komisia, nech sa páči. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, prosím dajte hlasovať 
k bodu 2/ k VZN-ku o doplňujúcom návrhu podľa toho, ako to uviedol pán Sirotka. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či bol návrh 
pána poslanca Sirotku zrozumiteľný? Pán poslanec Machata. 
 
Mgr. Marek Machata, poslanec MZ: Ja som ospravedlňujem, kolegovi Ferákovi nefunguje 
hlasovacie zariadenie, tým pádom sa ani nemohol prihlásiť, že by to povedal za seba, tak to 
hovorím za neho. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dobre. Keby ste si pán poslanec skúsil presadnúť o rad 
dopredu, alebo na to vedľajšie miesto, kde je tá bunda? Poprosím technikov, aby preniesli aj 
mikrofón, teda ak sa dá pre pána poslanca. Všetko v poriadku teraz? Čiže rozumieme, o čom ideme 
hlasovať. Všetkým funguje hlasovacie zariadenie. Tak dámy a páni, prosím hlasujte 
o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Sirotku. 
 
Hlasovanie:  Ďakujem veľmi pekne. Tak dúfam, že nevýherné hracie prístroje, čiže biliard, 
kuželky, šípky sa dúfam vrátia do podnikov v Ružinove po prijatí tohto návrhu. Konštatujem, že 
sme ho prijali počtom hlasov dvadsaťštyri za z dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č. 8 
za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  –  doplňujúci návrh uznesenia bol prijatý 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem všetkým za spoluprácu a poprosím návrhovú 
komisiu. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, dajte prosím hlasovať 
o bode 2/ k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Dámy a páni, prosím hlasujte o VZN ako celku 
so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uvedený návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri za, 
jeden poslanec sa zdržal, čiže tento návrh VZN je schválený. Ďakujem veľmi pekne. 

hlasovanie č.  9 
za: 23 proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 0 
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  –  uzn. č. 156/X/2019 
Bod č. 3 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2019 zo dňa 
......2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o  úhradách za poskytovanie sociálnej služby 
v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018       a v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, tretím bodom nášho rokovania je Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, ktorým sa mení a dopĺňa predchádzajúce VZN 
v úhradách o poskytovaní sociálnej služby v  zariadení o starostlivosť o deti do troch rokov, čiže 
v detských jasliach. Preveríme pozornosť pána vicestarostu Gašaja, ktorý má túto oblasť 
v kompetencii, či vám vie dať úvodné slovo. 
 
Ing. Michal Gašaj PhD., zástupca starostu Ružinova: Ďakujem pán starosta za slovo. Takže, 
máme pred sebou návrh zmeny o VZN o jasliach. Toto VZN-ko myslím, že ste asi všetci mali 
možnosť mať odprezentované na jednotlivých komisiách a podstatou toho materiálu je vlastne, ani 
nechcem povedať slovo zvýšenie, ale skôr dorovnanie poplatku za starostlivosť o dieťa 
v ružinovských jasliach, kde v podstate doterajší poplatok bol dvestopäťdesiat eur, čo bolo 
najmenej zo všetkých mestských častí. Na porovnanie myslím, že v tom materiáli by malo byť 
uvedené dvestoosemdesiat Rača, tristodvadsať Nové Mesto a tristo Staré Mesto. Čiže v podstate sa 
naozaj dostávame len na túto úroveň. Toto opatrenie je dôsledkom teda toho zvyšovania, tých už 
spomenutých jednotlivých, toho mzdového navýšenia a ostatých týchto navýšení, ktoré už boli 
dneska spomenuté. Takže asi toľko na úvod. Ja si ešte dovolím tvrdiť, že sme to VZN-ko naozaj 
pripravovali tak a to dorovnanie toho poplatku, bolo robené naozaj veľmi citlivo, bolo 
prerokovávané jednak s pani riaditeľkou jaslí a aj s rodičmi, tak, aby sme naozaj mali istotu, že 
nespôsobíme nejakým spôsobom starosť niektorým, teda našim klientom jaslí. Myslím si, že vôbec 
to nebude nejakým spôsobom dramatické, pretože, my na jednej strane teda dorovnávame túto 
sumu, ale na druhej strane od prvého prvý vlastne platí zo štátu ako keby nový poplatok, ktorý je 
možné, alebo matka na materskej si ho môže požiadať a tento poplatok teda je navýšený tak, aby tú 
sumu, ktorú si my pýtame z toho poplatku, bez problémov zvládla. Takže asi toľko k tomu. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo a otváram 
rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvý sa hlási pán poslanec Machata, nech sa páči. 
 
Mgr. Marek Machata, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja len k tomu písomnému návrhu, že keďže 
o príprave takýchto materiálov niečo viem, chcem povedať, že bol naozaj dobre pripravený, takže 
ďakujem všetkým, ktorý ho pripravovali. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujeme veľmi pekne za milé slová. Ak sa nikto ďalší 
nehlási do rozpravy, tak len na záver možno poviem, že ak ste zatiaľ neboli pozrieť naše zariadenie 
detských jaslí, tak odporúčam, aby ste tam zašli, dohodli sa s pani riaditeľkou, ako poslanci 
a poslankyne. Naozaj musím povedať, že za posledný rok prešlo výraznou kvalitatívnou premenou, 
je tam úplne nová jedáleň, perfektne zariadená kuchyňa teraz. Musím odporúčať naozaj to 
zariadenie, pretože sám som bol prekvapený, keď som videl, že deti v našich jasličkách dostávajú 
erárne oblečenie zadarmo, aj ktoré je tam opraté, ožehlené priamo zamestnancami našich jaslí, 
dostavajú teda štyrikrát denne stravu a niekto mi hovoril tak vtipne, že už len posledná vec, čo tam 
chýba, aby to bolo internátne, že aby tam mohli zostať tie deti občas aj cez noc, aby si doma 
oddýchli a ináč by to bolo úplne dokonalé. Takže ďakujem za rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu. 
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Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, prosím dajte hlasovať 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov o zvýšení poplatkov 
v jasliach. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Pán vicestarosta tuším povedal nejako inak, že 
o zreálnení, nie o zvýšení, ale dobre. Nech sa páči, dámy a páni hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťštyri za 
z dvadsaťštyri prítomných, čiže jednohlasne. 

hlasovanie č.  10 
za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 157/X/2019 
 
 
Bod č. 4 
Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Banšelova 4, súpisné číslo 3988, v Bratislave 
ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Štvrtým bodom programu je návrh na nájom nebytového 
priestoru v budove Banšelova 4, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Poprosím pána prednostu, 
aby uviedol materiál. 
 
Mgr. Pavol Balžanka, prednosta miestneho úradu: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta, ctené 
zastupiteľstvo, pred sebou máme materiál, ktorý sa týka nájmu nebytového priestoru v budove 
Banšelova 4, ktorý bude slúžiť k nájmu našou materskou školou na Piesočnej 2. Osobitný zreteľ 
spočíva v tom, že účelom budúceho vyžitia je zriadenie elokovaného pracoviska našej materskej 
školy. Ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Čiže len ozrejmím, zrekonštruovali sme 
priestory na Banšelovej, aby sa rozšírila naša škôlka a teraz musíme urobiť posledný formálny krok, 
zveriť tie priestory materskej škole Piesočná, kde teda tieto priestory budú fungovať ako elokované 
pracovisko. Ďakujem a otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, tak 
končím rozpravu a pani poslankyňa do rozpravy, či už ako návrhová komisia? Ako návrhová 
komisia. Nech sa páči. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Ako návrhová komisia. Pán starosta, 
prosím dajte hlasovať o návrhu číslo 4, Nájom nebytového priestoru v budove Banšelova 4. 
Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že aj tento materiál sme prijali jednohlasne počtom hlasov 
dvadsaťštyri za. 

hlasovanie č.  11 
za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 158/X/2019 
 
 
Bod č. 5 
Výpožička hnuteľného majetku (s RPVPS, a.s.)  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Bodom číslo 5 je návrh na výpožičku hnuteľného majetku 
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a opäť poprosím pána prednostu o uvedenie materiálu. 
Mgr. Pavol Balžanka, prednosta miestneho úradu: Ďakujem pán starosta, ctené zastupiteľstvo, 
dovoľujem si vám predložiť materiál, ktorým dopĺňame nájomnú zmluvu a prikladáme k aktuálnym 
nájmom ďalšie vozidlo Citroen Jumper, ktorý bude slúžiť pre našu VPS-ku. Ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Čiže ja len doplním, že tak, ako sme to robili 
doteraz vzhľadom, že naša VPS-ka je v reštrukturalizácii, tak majetok, ktorý je potrebný radšej 
kúpime ako mestská časť a zapožičiame ho VPS-ke, ak by sa náhodou niečo zlé stalo, aby sme oň 
neprišli. V tomto prípade ide teda o vozidlo, ktoré slúži hlavne na rozvoz zamestnancov. Odvezie 
šesť ľudí plus buď kosačky, alebo lopaty a veci potrebné na zimnú údržbu a je to vozidlo, ktoré 
nahrádza doterajší spôsob rozvozu, ktorý keď som videl na vlastné oči, tak som skoro na zadok 
padol. To bolo päť veľkých chlapov v starej Fabii, kosačky im trčali z okien, lebo sa im už tam 
nevošli a dvere museli držať šnúrkou, pretože sa otvárali počas jazdy, tak ich zvnútra museli 
pridržať. Tak namiesto toho dostanú nové vozidlo, ktoré ich bude rozvážať. Otváram rozpravu 
k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, tak končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy 
a poprosím návrhovú komisiu. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, dajte prosím hlasovať 
k bodu 5 výpožička hnuteľného majetku do VPS-ky. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že tento bod programu sme schválili jednohlasne počtom 
hlasov dvadsaťštyri za. 

hlasovanie č.  12 
za: 24 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 159/X/2019 
 
 
Bod č. 6 
Návrh Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve zo dňa 13.3.2013 uzatvorenej medzi mestskou časťou 
Bratislava-Ružinov a RPV-PS, a.s.  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Bodom číslo 6 je návrh dodatku číslo 2 k rámcovej 
zmluve uzatvorenou medzi Mestskou časťou Ružinov a Ružinovským podnikom 
verejnoprospešných služieb, akciová spoločnosť. Ide o materiál, o ktorom som veľmi intenzívne 
diskutovali tak na mestskej rade, na finančnej komisii, na komisii životného prostredia. Keď to 
veľmi zjednoduším, ide o úpravu cenníka našej VPS-ky, čiže o úpravu cien, za ktoré naša VPS 
pracuje a poskytuje svoje služby. V prípade potreby je tu k dispozícii tak pán riaditeľ VPS, pani 
vedúca odboru životného prostredia, ako aj pán Múdry z mojej kancelárie, ktorý pracoval na úprave 
tohto cenníka posledného pol roka veľmi intenzívne. O čo ide? Cenník služieb, ktoré nám fakturuje 
VPS nebol upravovaný za posledných sedem rokov ani raz. Okrem toho, že je úplne neaktuálny, tak 
my sme zistili, že jeden z obrovských dôvodov problémov, ktoré sa v minulosti nakopili vo VPS je 
aj ten, že obrovské množstvo služieb paradoxne VPS robí úplne pod cenu. Za posledných sedem 
rokov veľmi prudko vzrástli mzdy, vzrástli príplatky, vzrástli pravidlá a VPS nám fakturovala 
v podstate stále tie isté ceny, ktoré boli schválené pred siedmimi rokmi. Ono sa to samozrejme 
prejavovalo v tom, že potom boli fakturované poviem na rovinu aj výkony, ktoré sa napríklad 
neuskutočnili, alebo niektoré položky, ktoré neboli v cenníku a celkovo v tom bol neporiadok. My 
sme si dali záväzok, že chceme zaviesť absolútny poriadok do vzťahov medzi mestskou časťou 
a VPS. Ja som tak nerád, keď sa hovorí o tom, že meníme cenník, pretože úlohou, ktorú dostali odo 
mňa kolegovia na úrade a vo VPS-ke bolo ako keby vo vzťahu úrad a regulovaný subjekt stanoviť 
férové oprávnené náklady. Čiže reálne náklady, ktoré VPS vynakladá na svoju činnosť a ktoré by 
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sme my, ako mestská časť, mali platiť. To meranie prebiehalo tak, v jednotlivých položkách, 
ktorých sú naozaj desiatky ak nie stovky v tom cenníku, že stál človek so stopkami a konkrétne 
meral, koľko trvá pokosiť meter štvorcový trávnika, koľko trvá vyškarpírovať jeden meter ulice. 
Naozaj veľmi intenzívne, veľmi podrobne. Je za tým obrovské množstvo ľudskej práce za posledný 
polrok, trištvrte rok dokonca a vždy, keď sme začali o tomto debatovať, išli sme do úplne 
konkrétnych položiek. Ja som tých debát zažil asi štyri na rade, na rôznych komisiách, tak nám to 
trvalo aspoň dve hodiny. Takže poviem takto, že pán Múdry je tu, aby vám zodpovedal otázky 
k akejkoľvek konkrétnej jednej položke, ak to budete považovať za potrebné a toľko z mojej strany, 
ako úvodné slovo. Ešte na záver teda dodám, že ja toto vnímam ako zásadný krok, ktorý viedol 
k tomu, že stabilizujeme situáciu vo VPS tak, aby nám teda nehrozil ten konkurz, bankrot 
v bezprostrednej budúcnosti a tak, ako som sľúbil aj na predchádzajúcom zastupiteľstve, našou 
úlohou v priebehu budúceho roka je stanoviť a urobiť ako keby v spolupráci strategické 
rozhodnutie, čo s VPS ďalej. Či bude pokračovať v tejto právnej forme, v tomto konkrétnom 
podniku, či založíme nový podnik, či ju budeme transformovať na nejakú inú napríklad 
príspevkovú spoločnosť, alebo niečo podobné a ešte druhú poslednú vec dodám, vnímam to tak, že 
tento materiál má tak podporu aj celého predstavenstva podniku VPS, ktorý spolupracoval, bol 
zainvolvovaný do jeho prípravy a teda podporuje tento materiál, ako aj nášho úradu, odboru 
životného prostredia. Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ako prvý 
prihlásený do rozpravy pán poslanec Kraszkó. 
 
Mgr. Ivan Kraszkó, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán starosta. My sme na finančnej komisii 
preberali tento cenník a samozrejme vítame to, že dôjde k určitému narovnaniu tých skutočných 
nákladov, ktoré vznikajú na strane VPS a platbami za ne. Na druhej strane, samozrejme bude to 
znamenať pre nás dodatočné náklady. Ja neviem, či to už bolo vyčíslené, v akej výške vlastne 
budeme musieť alokovať dodatočné náklady na vykrytie tohto nového cenníka. To je akoby jedna 
vec, to treba počítať pre rozpočet, finančný rozpočet roku 2020. Na druhej strane i napriek tomu, 
zhruba reálne VPS-ka bude generovať jeden milión eur stratu v roku 2020. Podľa toho, čo sme teda 
na finančnej komisii prebrali. Ten jeden milión vychádza z toho, že platí tu krížová dotácia, že 
trhovisko Miletičova de facto slúži na dotovanie činností VPS. Je to zhruba sedemsto, alebo 
osemstotisíc eur, neviem presne teraz, ako je to kalkulované pre rok 2020. To znamená, že ak je 
strata ďalších dvesto, dvestopäťdesiattisíc, takže sme niekde na úrovni jedného milióna. Na druhej 
strane, mňa dosť mrzí ten žalostný stav, ktorý momentálne na Miletičke je. Povedzme si otvorene, 
za posledné roky sa asi veľa nepreinvestovalo a nepreinvestovalo sa preto, pretože sa neustále 
dotuje VPS-ka. To znamená budúci rok ďalších osemstotisíc nalejeme do VPS-ky a nezostane 
žiadna reálna investícia na zefektívnenie a skvalitnenie Miletičky, pritom Miletička je výstavnou 
skriňou, alebo mohla by byť výstavnou skriňou, alebo ako sa to povie, Ružinova a nielen Ružinova, 
ale aj veľkej časti, lebo tam chodí veľa Bratislavčanov, takže skôr ja dávam také ako keby 
zamyslenie aj pre ten rok 2020, čo s tou VPS-kou ďalej, lebo na jednej strane máme tu milión eur 
stratu, na druhej strane nezostávajú nám finančné prostriedky pre nejaký zásadný rozvoj Miletičky. 
Ja som zatiaľ teda ten rozpočet nebol, nebol predstavený. Ja som tam nevidel nejaké rozvojové 
programy pre Miletičku a naozaj zaslúžila by si už po toľkých rokoch aj nejaký koncepčnejší 
projekt, ktorý by sa dal potom prefinancovať. Takže, hovorím je to skôr na zamyslenie. 
Samozrejme, je to super ten cenník, je to dôležité, ja to úplne chápem, že to musí byť, aby sme to 
vyrovnali. Ale nestačí to. Zásadne to nestačí. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Možno by som povedal, my máme 
s primátorom dohodu o tom, že chceme investovať do Miletičky a dohodli sme sa na tom, že by 
sme urobili architektonickú súťaž, ktorá by bola manažovaná cez MIB, Metropolitný inštitút 
Bratislavy, ktorý má s týmto skúsenosti. Čiže budem to mať zapracované v návrhu rozpočtu na 
budúci rok. Je to vec, ktorú naozaj vnímam za dôležitú. Je treba si uvedomiť, že v podstate žiadna 
budova na Miletičke nám nepatrí. Všetky boli v minulosti rozpredané, naše sú naozaj tie plochy 
a tie stánky, ale z tých hmotných budov takmer žiadna, teda poviem. Čiže to bude treba brať do 
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úvahy. Čo sa týka vašej otázky, že ako to vychádza? Tak odpoveď je nasledujúca. Kolegovia 
precenili, ako keby výkony VPS, tak ako boli fakturované tento rok do cenníkových cien týchto 
nových oprávnených nákladov a vychádza to teda, že náklady pre mestskú časť by boli zhruba 
o päťstotisíc eur vyššie, ale nebude to tak. Nebude to tak preto, lebo asi by som to nemal ani 
hovoriť, ale pán kontrolór by určite na to niekedy poukázal, poviem úprimne, že my sme teraz 
platili za vysypanie jedného koša myslím dvadsať niečo centov, tridsať a zistili sme, že reálne 
náklady na vysypanie jedného koša sú nejakých deväťdesiatosem centov, keď započítate odpisy 
toho auta, platy, kilometre prejdené reálne vysypať jeden kôš nás stojí deväťdesiatosem centov. 
Čiže mali by sme za to platiť viac, ale realita je taká, že sa ako keby fakturovalo paušálne na 
základe tej doterajšej zmluvy, ako keby každý kôš bol vysypaný raz denne. A my vieme, že tie koše 
sú vysypané len každý tretí, štvrtý deň. Čiže, keď zreálnime tie vzťahy, naozaj férovo tak, ako som 
povedal, férové a transparentné vzťahy chceme mať, tak síce tie reálne náklady na vysypanie 
jedného koša sú vyššie, ale ešte možno na tom ušetríme, pretože sa už bude len reálne vysypanie 
fakturovať a nie nejaký paušál podľa zmluvy. A týmto prerátaním to vychádza, ja dúfam, že to teda 
tak nakoniec sadne, že zhruba o tých dvestotisíc eur viac by nás to malo budúci rok stáť tie činnosti, 
ktoré boli aj doteraz vyvíjané v reálnych cenách transparentne nastavené, čo je mimochodom 
zhruba tá suma, ktorá vo VPS chýba a každý rok musíme rozmýšľať, že kde ju nejakým spôsobom 
naškrabeme, nahrabeme, aby nám teda neskončila reštrukturalizácia konkurzom a aby nám VPS 
neskrachovala. Čiže to je odpoveď. Áno samozrejme tá krížová dotácia tam je, to bude presne 
otázka, čo s tým, pretože poviem úprimne v aktuálnom šetríme na dani z príjmu, z toho zisku, ktorý 
tvorí trhovisko Miletičova. Ak by sme to rozsekli bez čohokoľvek iného, tak by sme len stratili 
dvadsať percent z toho zisku z Miletičky. Pani Šimončičová s faktickou poznámkou. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne pán starosta. No potom, čo ste teraz 
rozprávali, ja neviem, či ste neporušili rokovací poriadok, lebo dobre sa to počúva, len to bolo 
trošku dlhšie, ako nejaký koment ku kolegovi Kraszkóvi, ale keď už kolega Kraszkó, tá moja 
faktická nie je o tom, že on hovoril, že zjavnú nesprávnosť, len ho chcem doplniť. Keď sa 
spomínalo trhovisko na Miletičovej, chcem vás poprosiť, ako poslanca mestského zastupiteľstva, 
keby ste boli pozajtra na mestskom zastupiteľstve sa opýtať pána primátora kedy konečne budú 
vyhodnotené pripomienky k zmenám a doplnkom 06, v ktorých sme aj my, Mestská časť Ružinov 
žiadali, aby do zmien a doplnkov 06 boli zahrnuté aj tie územné plány zón, ktoré reálne mestská 
časť začala obstarávať a medzi nimi trhovisko na Miletičovej, Palkovičova a tak ďalej, čiže keďže 
zatiaľ nevieme, kedy sa to udeje, tak prosím opýtajte sa to primátora, lebo čakáme na to. Lebo tam 
obstarávame územný plán zóny trhovisko Miletičova. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem a ospravedlňujem sa, snažil som sa vysvetliť, 
ale bolo to porušenie rokovacieho poriadku z mojej strany. Pán poslanec Bodnár. 
 
Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja chcem len veľmi pekne poďakovať 
pánovi Múdremu a jeho kolegyniam a kolegom za to, že ten cenník vypracovali a že konečne aspoň 
je to taký zásadný krok pre VPS-ku, aby sa ozdravila, ale pripomínam, že to je len prvý krok 
a chcem ešte aj podotknúť, že je dôležité, aby sa cenník každoročne aktualizoval, lebo už od nového 
roka, totiž dôjde k zvýšeniu energií a ďalších vecí, čiže už ten cenník síce schválime, ale znova 
náklady pôjdu hore od nového roka a druhá vec je vlastne, to je trošku možno aj mimo toho bodu. 
Ja len apelujem na členov dozornej rady, aby odpisovali na maily, aby vedeli, čo sa tam vlastne deje 
v tej VPS-ke, lebo jeden člen absolútne neodpisuje na nič a druhý člen podľa toho, kedy sa mu 
chce. Takže takto. Ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave pán predseda 
Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem pán starosta. Jednak procedurálny návrh, ak je taký 
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bod, že viete, že určite budete musieť veľa komentovať a odpovedať, asi lepšie odovzdať to vedenie 
schôdze, teda to zasadnutie niekomu, aby ste mohli promptne reagovať. Ako viem, že to bolo k veci 
a bola to odpoveď na ten podnet, ale aby sme teda boli v súlade s rokovacím poriadkom. A teraz ku 
VPS-ke. Ja vás beriem za slovo, že v prvom kvartáli určite bude treba spraviť poriadne tú analýzu 
a strategické rozhodnutie, čo s VPS-kou. My sme pred pol rokom navrhovali ten, takú analýzu 
externe spraviť, ste nás presvedčili, že netreba, že interne sú také kapacity, aby to bolo, tak je verím, 
že naozaj tie rôzne scenáre fungovania VPS-ky od jej podpory, postavenia na nohy až po možnú 
likvidáciu a presun činností na úrad, alebo na miestnu organizáciu. Tých scenárov je viacero 
a určite verím, že sa o nich pobavíme, lebo keď hovoríme o Miletičke, treba hovoriť aj o tom, že 
ako ste vraveli dvestotisíc tam chýba každý rok. Sú tam reštrukturalizačné splátky, či sú oprávnené 
niektorým dodávateľom, alebo dlžníkom, alebo konkrétnemu dlžníkovi je otázne, ale teda aj s tým 
sa treba vysporiadať. Je tam aj pôžička /nezrozumiteľné/... cez pol milióna eur, ak sa nemýlim, 
ktorá je tam zmrazená a ak nám ju VPS-ka niekedy splatí, tak asi zas len z našich peňazí, že 
preložíme si z pravého vačku do ľavého. Čiže na toto sa tiež treba pozrieť v rámci tej analýzy 
a naozaj dobre zvážiť, ale neodkladať to, lebo mať cenník je fajn, akože tak dobre, tak to 
zreálňujeme, ale povedzme si úprimne zas ten cenník reflektuje naozaj jednotkové náklady na 
daného robotníka, daný výkon práce, ale nereflektuje réžiu celej firmy, prenájom priestorov a tak 
ďalej a nereflektuje tú krížovú dotáciu, čiže zas ako keby zlacnenie tej ceny tou dotáciou 
z Miletičky. Čiže naozaj treba na to pozrieť aj takto. Akože tie ceny sú nastavené na to, aby sme 
vedeli zaplatiť robotníka a dokonca bez jeho nástrojov, lebo nástroje poskytuje vo veľkej miere 
mestská časť, takže je fajn, že teda niektoré činnosti nebudú automaticky generovať stratu, čo bolo 
do dnes. Čiže to naozaj treba spraviť a v tom teda je dôležitá tá práca pána Múdreho, ktorý teda na 
tom strávil čas, ale zas povedzme si, že nepokrýva to naozaj reálne náklady ako keby to bola 
súkromná firma, ktorá robí len to, čo má za komerčné ceny, lebo ešte do toho vstupujú naozaj tá 
krížová dotácia z Miletičky a teda poskytnutie náradia zadarmo, alebo nástrojov a takisto nie je 
v tom zakalkulovaná réžia na ostatných pracovníkov, administratívu. Čiže toto všetko by malo byť 
súčasťou teda aj tej analýzy, kde to budeme už vidieť. Ja verím, že v januári, februári nad tým 
sedíme, ako sme hovorili. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno. Ďakujem veľmi pekne. Prvý kvartál som nehovoril, 
ale je mojou ambíciou tak sa do toho pustiť. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, ešte teraz 
posledná šanca, pán poslanec Strapák. Nech sa páči. 
 
Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám takú celkom dobrú pamäť, by som 
si sám seba tak zhodnotil, ja si pamätám v septembri, že ste povedali, že do troch mesiacov bude ten 
plán, takže keď to posúvame teda na ten prvý kvartál a už hovoríte, že nehovorili ste prvý kvartál, 
tak skúsme aspoň dodržiavať nejaké termíny, ktoré hovoríte. Dobre, ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Tak môžeme si to pozrieť, ale myslím, že som hovoril po 
schválení cenníka, pretože som vždy hovoril schválenie oprávnených nákladov je prvý nutný krok, 
aby sme sa mohli pustiť ďalej. Neviem len garantovať, že do konca prvého kvartálu bude analýza 
hotová, ale púšťame sa do nej okamžite od začiatku roka, tak ako som vždy sľuboval. Ak sa nikto 
ďalší nehlási do rozpravy, tak ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú 
komisiu. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, prosím dajte hlasovať 
k bodu číslo 6/ návrh dodatku číslo 2 k rámcovej zmluve zo dňa 13.03.2013 uzatvorenej medzi 
Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a RPVPS. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujte teraz prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťdva dva 
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z dvadsaťštyri prítomných, jedna poslankyňa sa zdržala a jeden poslanec nehlasoval. Ďakujem 
veľmi pekne, dámy a páni. 

hlasovanie č.  13 
za: 22 proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 1 

  –  uzn. č. 160/X/2019 
 
 
Bod č. 7 
Návrh na odvolanie riaditeľky Knižnice Ružinov, príspevkovej organizácie so sídlom 
Tomášikova 25, 821 01 Bratislava, z funkcie riaditeľky  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Bodom číslo sedem je návrh na odvolanie riaditeľky 
Knižnice Ružinov príspevkovej organizácie mestskej časti. Dámy a páni, musím povedať, že 
s nesmiernou ľútosťou vám oznamujem, že riaditeľka, dlhoročná riaditeľka našej knižnice, pani 
Darina Horáková napriek tomu, že keď ju stretnete, by ste o nej vôbec nepovedali a vôbec na to 
nevyzerá, tak dovŕšila dôchodkový vek a rozhodla sa odísť do zaslúženého dôchodku a z toho 
dôvodu teda končí vo funkcii riaditeľky knižnice, kde pracovala, ak sa nemýlim, štyridsať rokov, 
alebo dokonca vyše štyridsať rokov. Ja by som chcel v prvom rade v mene všetkých z nás vo vedení 
mestskej časti aj v mene celého poslaneckého zboru poďakovať pani riaditeľke za tie dlhé roky, 
ktoré knižnici venovala. Viete, že tam pracovala aj s pánom Wetzlerom, po ktorom chceme 
pomenovať nové verejné priestranstvo u nás v Ružinove. Naozaj knižnica nesie do veľkej miery jej 
stopu a jej rukopis. Všimol som si, že všetci z vás dostali ako darček aj novú publikáciu knižnice, 
ktorú poviem to tak, si dala pani riaditeľka trošku na rozlúčku a to je kniha Knižnica Ružinov v čase 
a v priestore medzi rokmi 1972 a 2018 a dovoľte mi takto v rámci úvodného slova teda ešte raz 
poďakovať pani riaditeľke a prezradiť. My sme si pre ňu pripravili s kolegami také malé 
prekvapenie, malý darček na rozlúčku, ako sa to robí niekedy v civilizovaných firmách. Okrem 
kvetín aj zlaté hodinky ako poďakovanie za prácu, ktorú za celé tie roky v našej knižnici odviedla. 
 
Darina Horáková, riaditeľka ružinovskej knižnice: Tak vážení, ja som /nezrozumiteľné/... 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Musíme na záznam, lebo aj televízia to vysiela. 
 
Darina Horáková, riaditeľka ružinovskej knižnice: Hovorí sa, že keď človek chodí do práce rád 
a s presvedčením, že to má nejaký zmysel, tak že prežil tie pracovné roky relatívne šťastný. Tí, kto 
ma poznáte dlhšie, tak viete, že ja som chodila do práce rada a tá práca nebola len obživou 
a chlebom, ale bola aj radosťou. A keď teraz po rokoch odchádzam, tak som si myslela, že nebude 
nostalgia ani smútok, ale hlas sa mi chveje a ste ma tak dojali, pán starosta a vy všetci, že vlastne 
som, úplne mám trému, to som nikdy nemala ani pri moderovačkách a uvedomujem si, že každý 
odchod znamená vlastne aj príchod do niečoho nového, nepoznaného a to je aj vek, povedzme 
dôchodkový. Keď teraz po rokoch odchádzam, tak si uvedomujem, že som mala vlastne jedno 
veľké šťastie. Pretože som sa dostala do ružinovskej rodiny kultúry, medzi ľudí, ktorí kultúru 
chceli, radi ju robili a čo si môže človek viacej priať? A teraz vlastne je pre mňa veľkou cťou 
a všetkým vám veľmi pekne ďakujem, že mi bola umožnená taká veľká česť, že som mohla stáť na 
čele organizácie, že som mohla vykonávať prácu s najväčším, najlepším svedomím a odovzdávam 
ju teraz do rúk mladšej kolegyni, ktorá do toho prinesie, myslím si, k mojim skúsenostiam nadšenie 
a pôjde to ešte lepšie. Takže vlastne ja môžem byť veľmi spokojná a len vám povedať, že škoda, že 
som s niektorými dlhšie nepracovala, že bolo mi hlbokou a veľkou cťou byť medzi vami. Ďakujem 
pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujeme veľmi pekne pani riaditeľka a otváram aj 
rozpravu k tomuto bodu programu. Predpokladám, že budú hlavne ďakovačky, možno by sme to 
mohli obmedziť na predsedu klubu, aby to nebolo dvadsaťpäť samostatných poďakovaní. Pani 
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poslankyňa Biharyová. 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Počujeme sa? Lebo mi nesvietil mikrofón, tak som 
nevedela. Tak za náš klub vám chcem tiež veľmi poďakovať za vašu dlhoročnú prácu, ktorú ste 
robili pre všetkých Ružinovčanov. Ja som jedna z tých, ktorá počas školských rokov, ale aj teraz 
využívala knižnicu a využíva a taktiež by som sa chcela poďakovať aj za publikáciu, ktorú sme 
dostali. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda poslaneckého klubu 
Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Tiež teda aj v mene našich poslancov chcem poďakovať sa 
rozvoju veľmi dôležitej inštitúcie, ktorá možno si to tak neuvedomujeme, ale knižnice aj v histórii 
boli centrom vzdelanosti a verím, že nimi vďaka vám sú a verím, že aj zostanú, že to nie je taká 
rozlúčka, že lúčime sa a zatvárame list za knižnicami, ale že rada tam prídete aj v budúcnosti 
a naozaj aj v novej dobe budú takým centrom vzdelanosti a rozvoja vedomostí v Ružinove 
a poznania. Čiže možno, že aj ten rozmer tej knižnice naberie taký ďalší smer, že to nebudú naozaj 
len fyzické papierové knihy, ale bude to centrum vzdelania a kultúry, netrúfam si povedať aké, ale 
verím, že to v Ružinove udržíme a podporíme a zvýšime ešte. Takže ďakujeme. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pani viceprimátorka 
Štasselová. 
 
Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Milí kolegovia, milí poslanci. Ja 
keď som pred piatimi rokmi nastúpila, ako nová poslankyňa, tak naozaj, že knižnica bola skoro, že 
na okraji záujmu aj keď čítam, aj som /nezrozumiteľné/..., ale stále som mala pocit, že knižnice 
v Bratislave sú naozaj podfinancované, podvyživené. Potom ale prišlo zoznámenie sa s pani 
riaditeľkou ružinovskej knižnice a zistila som, že a tiež mi je to ťažko, že odchádza, lebo som ju 
prehovárala, nech ešte zostane, ale zistila som, že ona robila také perfektné projekty v tejto našej 
knižnici, že vlastne teraz možno by sa to dalo porovnať s Karloveskou knižnicou, ktorá sa tiež 
trošku zobudila. Ona robila komunitné projekty, ona oživila vlastne jeden obrovský priestor vo 
vnútrobloku, kde centrum knižnice sídli. Ona prijala dvoch mladých ľudí, ktorí robili úžasný 
marketing a vlastne jednoducho postavila tú knižnicu moderným spôsobom napriek tomu, že tam 
robí štyridsať rokov. Takže ja dúfam, že nová riaditeľka, alebo riaditeľ, ktorý nastúpi po nej, tak 
bude pokračovať v tom najlepšom, čo pani riaditeľka vlastne vytvorila a chcem len pripomenúť, že 
hlavná Univerzitná knižnica v Helsinkách, ktorá bola otvorená pri stom výročí štátneho sviatku 
Fínska, reprezentuje to najlepšie čo sa v tomto tisícročí na poli architektúry objavilo. Je postavená 
v centre Helsínk a je to naozaj nielen vzdelávacia inštitúcia, ale aj kultúrne a komunitné centrum 
celých Helsínk a Fínska. Pani riaditeľka urobila z našej knižnice centrum Ružinova presne v tomto 
duchu, dávno predtým. Takže ďakujem veľmi pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán predseda 
poslaneckého klubu Meheš. 
 
JUDr. Matúš Meheš, poslanec MZ: 
Ďakujem za slovo pán starosta. Pani riaditeľka, aby som sa neopakoval po ostatných kolegoch, 
poslancoch aj za náš klub vám veľmi pekne ďakujem zo srdca za vašu prácu. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Barancová. 
 
PaedDr. Mária Barancová, poslankyňa: Ďakujem vám pekne za tie roky. Možno by som 
povedala a zhrnula by som to jednej vety. Bolo mi veľkou cťou, Darina, že som ťa poznala ako 
úžasného človeka, ktorý vdýchol kultúre a Ružinovu úžasnú ľudskú dušu, že som ťa poznala ako 
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perfektnú odborníčku a určite ako vynikajúcu riaditeľku, manažérku. Ďakujem ti za všetko veľmi 
pekne za tie roky. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne a ak sa nikto ďalší nehlási do 
rozpravy, tak končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Pani riaditeľka, musím povedať, ale mám 
vážnu obavu, či my teraz po týchto slovách schválime ten váš odchod do dôchodku. 
 
Darina Horáková, riaditeľka ružinovskej knižnice: Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem 
a budeme teda v spojení, ale neoficiálne a dúfam, že budete podporovať ďalej knižnicu, lebo tie 
knižnice ťahali aj v rámci kultúry /nezrozumiteľné/... 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne a odovzdávam slovo návrhovej 
komisii. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, prosím dajte hlasovať 
k bodu číslo 7 Návrh na odvolanie riaditeľky knižnice Ružinov, príspevkovej organizácie so sídlom 
na Tomášikovej 25. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, s ťažkým srdcom hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem vám veľmi pekne. Konštatujem, že návrh na odvolanie a odchod pani 
riaditeľky do dôchodku sme schválili počtom hlasov sedemnásť za, dvaja proti, päť sa zdržalo 
z dvadsaťštyri prítomných. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne, pani riaditeľka, za všetky tie roky 
kvalitnej a dobrej práce. 

hlasovanie č.  14 
za: 17 proti: 2  zdržali sa: 5  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 161/X/2019 
 
 
Bod č. 8 
Návrh na menovanie do funkcie riaditeľky Knižnice Ružinov, príspevkovej organizácie so 
sídlom Tomášikova 25, 821 01 Bratislava  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom programu je bod číslo 8, Návrh na 
menovanie do funkcie riaditeľky Knižnice Ružinov. Možno by som parafrázoval, že kráľovná 
odišla do dôchodku, nech žije nová kráľovná. Na základe výsledkov výberového konania, ktoré 
naozaj prebehlo transparentne, samotná pani riaditeľka Horáková bola účastníčkou a členkou 
výberovej komisie a za novú riaditeľku knižnice navrhujeme pani Mgr. Evu Pindjákovú, ktorú 
poznáte aj z nášho miestneho úradu. Pani Pindjáková pracovala práve na odbore, ktorý na úrade mal 
knižnicu na starosti a bola to jej zodpovednosť, čiže situáciu v knižnici veľmi dobre pozná a čaká ju 
neľahká úloha nadviazať na všetko to dobré, čo tam bolo vytvorené. Možno len v úvodnom slove 
poviem, že práve včera som čítal v New York Times článok o novej knižnici v Brooklyne, ktorú 
nedávno otvorili za štyridsať miliónov dolárov a trpí jedným zásadným problémom, že je taká 
pekná, že tam chodí príliš veľa ľudí a je tam veľká tlačenica. Tak dúfam, že takto nejako sa bude 
dariť v knižnici aj u nás v Ružinove. Ďakujem veľmi pekne. To bolo úvodné slovo. Nech sa páči, 
otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Šimončičová, nech sa páči. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja neviem, ja som našla na 
webe Mestskej časti Ružinova program dnešného zastupiteľstva, v ktorom máme tento bod 8, 
Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva po prerokovaní schvaľuje do funkcie riaditeľky knižnice 
príspevkovej organizácie so sídlom Tomášikova 25, 821 01 Bratislava. Koho? Takisto stanovisko 
školskej knižnice, či komisie školstva, kultúry a športu, berie na vedomie neviem čo, odporúča 
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schváliť neviem čo. Ja mám takýto materiál. Možno som si stiahla nejaký nesprávny, možno bol 
doplnený. Bol doplnený? 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Nie, máte taký istý materiál, ako mám pred sebou aj ja. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Tak ako návrh uznesenia nemohol byť doplnený už 
dnes, takže aby sme vedeli, koho schvaľujeme? Ja sa ospravedlňujem novej riaditeľke, ale neviem, 
kto to je. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno, takto. Meno je uvedené v dôvodovej správe a chcem 
sa spýtať organizačného oddelenia, prečo nie je uvedené aj v uznesení. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Bude doplnené teda uznesenie o jej meno? 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova:  Áno, samozrejme. Musíme ho tam doplniť.  
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Lebo to ste nepovedali, že bude zmena. Dobre, čiže 
vy doplňujete ako predkladateľ, pán starosta? 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Pani Šimončičová, našli ste chybu, ktorú si nikto z nás 
doteraz nevšimol. Ďakujeme veľmi pekne za upozornenie. Jediná cesta teraz je. Ja ako predkladateľ 
si teda autoremedúrou osvojujem zmenu, kde dopĺňame teda slová, schvaľuje menovanie Mgr. Evy 
Pindjákovej do funkcie riaditeľky knižnice. Dobre, čiže uznesenie sa doplní o meno a ďakujeme za 
upozornenie, je to naozaj chyba malo tam to meno samozrejme byť. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: A ešte stále mám slovo, pardon, prepáčte, ešte mi 
beží čas a takisto ako aj pani Kulifajová doplní tam, alebo nemali oni v komisii školstva tam nemajú 
žiadne meno tiež. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Zastupiteľstvo nemôže meniť zápisnicu komisie školstva. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Čiže nemali to meno, schvaľovali koho? 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Podľa mňa mali. Oni len dali, že berie na vedomie 
materiál a odporúča schváliť materiál. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Dobre, ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Čiže dopĺňame samozrejme meno pani Pindjákovej a ešte 
raz sa ospravedlňujem. Pani Kulifajová. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Ja len chcem povedať, že my sme to na 
školskej komisii tiež avizovali, že to tam potrebujeme doplniť a bolo nám povedané, že to je 
v dôvodovej správe, ale my sme to ako komisia tiež žiadali doplniť. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Okej, ospravedlňujem sa ešte raz za túto chybu. Ak sa 
nikto ďalší nehlási do rozpravy, chcem sa spýtať, či by ste chceli vidieť pani Pindjákovú počuť pár 
slov od nej? Môžem poprosiť pani Pindjáková? Pani Pindjáková inak je šéfka odborov u nás na 
úrade, takže, ale kolektívnu zmluvu sme podpísali včera, novú. 
 
Mgr. Eva Pindjáková, kandidátka na riaditeľku Knižnice Ružinov: Dobrý deň. Mám trému 
rovnako ako pani riaditeľka Horáková. Tak ja vám ešte neviem síce, či ďakujem za podporu, ale 
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keď ma teda podporíte, tak určite sa budem snažiť zo všetkých mojich síl za pomoci samozrejme 
vás a vedenia našej mestskej časti tú knižnicu viesť naďalej rovnako dobre a možno niečo ešte aj 
vylepšiť, čo sa bude dať a teda vám vopred ďakujem za podporu. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujeme veľmi pekne. Ak sa chce niekto niečo spýtať. 
Ďakujem veľmi pekne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a odovzdávam slovo návrhovej 
komisii. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie:  Pán starosta, poprosím vás, dajte 
hlasovať k bodu číslo 8 Návrh na menovanie do funkcie riaditeľky knižnice Ružinov, príspevkovej 
organizácie so sídlom Tomášikova 25, pani Evu Pindjákovú. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova:  Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni hlasujeme teda 
o doplnenom uznesení to konkrétne meno pani Pindjákovej, nech sa páči, hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že materiál sme prijali počtom hlasov 
dvadsaťdva za, jeden sa zdržal, jeden neprítomný, jeden nehlasoval z dvadsaťštyri prítomných. 

hlasovanie č.  15 
za: 22  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 1 

  –  uzn. č. 162/X/2019 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Blahoželám teda aj pani Mgr. Pindjákovej k menovaniu 
do funkcie novej riaditeľky knižnice a dúfam teda, že budete navzájom, dámy, spolupracovať nielen 
v tých prechodných mesiacoch. 
 
 
Bod č. 9 
Návrh na dodatočnú voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Pokračujeme bodom číslo deväť, rokovania nášho 
miestneho zastupiteľstva a je ním návrh na dodatočnú voľbu prísediacich na Okresnom súde 
Bratislava II. Možno len na úvod teda poviem, že tak, ako sme riešili už pred pár mesiacmi, my na 
úrade postupujeme úplne rovným metrom a férovo. To znamená, že ak sa nám niekto prihlási, že 
má záujem pôsobiť ako prísediaci na okresnom súde, my zozbierame všetky mená a zasielame ich 
na okresný súd bez výnimky. Nikoho nevylučujeme, posielame všetky tak, ako nám prišli. Okresný 
súd si z tých mien, ktoré sme zozbierali a zaslali mu, vyberie tie, ktoré sa mu páčia a pošle nám 
žiadosť o ich menovanie, pričom voľbu prísediacich musí teda vykonať miestne zastupiteľstvo. 
Čiže dnes máme návrh na štyroch prísediacich spomedzi tých, ktorí prejavili záujem, ktorý je 
predkladaný na základe návrhu samotného Okresného súdu Bratislava II, do ktorého my, ako 
mestská časť, sme nejakým spôsobom nezasahovali a možno tak neformálne na záver dodám, že 
podľa informácií, ktoré mám, je akútny nedostatok prísediacich a v prípade, že by aj v budúcnosti 
chcel niekto niekoho navrhnúť, alebo sám sa prihlásiť, tak je vysoká pravdepodobnosť, že bude 
o jeho služby záujem aj v budúcnosti. Ďakujem a otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani 
poslankyňa Šimončičová, nech sa páči. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. No, toto ma zaujímalo pán 
starosta, keď som si čítala tento materiál, že ako vy zbierate záujemcov tých prísediacich nášho 
súdu? Či to je nejaká výzva, že môžete sa v priebehu roka prihlasovať, potom si poviete stop, dnes 
končíme prihlasovanie sa, posielame na súd a súd vyberie, hej? Respektíve, aký je ten celý proces, 
keďže vy ako starostovia a primátori miest navrhujú príslušnému súdu tých prísediacich a ten si 
potom z toho vyberie a potom to, čo si súd vyberie, tak obecné zastupiteľstvo schvaľuje. Čiže moja 
otázka je, sú nejaké deadliny, dokedy sa dá prihlasovať a koľko sa prihlásilo a z koľkých si vyberal 
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súd, lebo toto máme štyroch. Čiže prihlásili sa iba títo štyria, alebo bolo ich viacero, alebo ako to 
je? Tak prosím, keby ste mohli odpovedať na to. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem, ak môžem odpoviem hneď. Funguje to podľa 
zákona a nie sú žiadne deadliny, keď nám prídu prihlášky, my to v zásade len prebalíme, teda príde 
nám žiadosť o nomináciu, my to len prebalíme do obálky, pošleme súdu. A raz za čas nám súd 
odpíše, že týchto sme si vybrali, prosím schváľte ich na zastupiteľstve. To je tento prípad 
a pozerám, či je tu niekto z právneho oddelenia, ktorý by vám vedel dať odpoveď na vašu otázku, 
aká je miera úspešnosti. Organizačné oddelenie? Čiže informácia, ktorú mám, ale ešte to preveríme, 
že všetci, ktorí požiadali, tak boli aj v tom zozname, že súd ich potvrdil a sú dnes navrhovaní na 
zastupiteľstve. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, tak ukončujem 
možnosť prihlásiť sa do rozpravy k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, prosím, dajte hlasovať 
k návrhu číslo 9 Návrh na dodatočnú voľbu prísediacich na okresnom súde podľa prílohy, ktorú 
sme dostali. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že návrh sme prijali jednohlasne počtom hlasov dvadsaťtri za 
z dvadsaťtri prítomných. Aha, pardon. Jeden nehlasoval, môžem vás pekne poprosiť čiže počtom 
hlasov dvadsaťtri z dvadsaťštyri prítomných a poprosím pekne, ak sa dá pani Ďurajkovej vytiahnuť 
kartu. Ďakujem veľmi pekne. 

hlasovanie č.  16 
za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

  –  uzn. č. 163/X/2019 
 
 
Bod č. 10 
Návrh na odvolanie a vymenovanie nového člena spoločnosti Ružinovský podnik verejno - 
prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35828 064  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Bodom číslo 10 dnešného rokovania je Návrh na 
odvolanie a vymenovanie nového člena spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných 
služieb. Tento návrh, jeho predkladateľom som ja, pretože zákon tak vyžaduje, že návrh na 
odvolanie a vymenovanie členov orgánov spoločnosti predkladá starosta. Ide teda o zmenu 
nominácie jedného politického klubu. Ja chcem poďakovať doterajšiemu nominantovi pánovi 
Egrymu za jeho prácu a predpokladám, že pán predseda poslaneckého klubu Herceg povie k tomuto 
návrhu viac. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán predseda Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Vzhľadom na to, že pán Egry mení svoje trvalé 
bydlisko, odsťahoval sa z Ružinova do inej mestskej časti, nie že by sa mu tu nepáčilo, ale teda tým 
pádom aj časová aj osobná zainteresovanosť by nebola taká, akú náš klub a my máme nároky na 
členov predstavenstva, keďže náš záujem je, aby tá firma fungovala transparentne, čisto čo najlepšie 
na prospech Ružinova, tak sme sa po dohode rozhodli nominovať nového člena predstavenstva pána 
Petra Rampalu, tam vzadu by mal sedieť. Tam ho môžete vidieť vedľa ďalšieho člena 
predstavenstva. Ak je nejaký záujem položiť mu nejakú otázku, alebo čo, tak môže teda zísť dole. 
Tuto kolegyňa Šimončičová teda by ho rada videla bez otáčania, takže, ak môžeš prosím ťa zísť 
dole a pán Rampala má skúsenosti práve aj s činnosťami, ktoré sú v portfóliu VPS-ky, teda robil 
v oblasti logistiky a riadenia a má skúsenosti aj z magistrátu, kde pracoval na úseku zabezpečovania 
údržby komunikácií, čiže na strane v tom prípade to bolo objednávateľa, teraz bude hájiť záujmy 
toho, kto pre nás dodáva, takže pozná to aj z tej druhej strany, tak verím, že to bude na prospech 



30 
 

VPS-ky. Takže ďakujeme a verím, že podporíte pána Rampalu v tejto zodpovednej funkcii. 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší prihlásený v rozprave pán 
poslanec Bodnár. 
 
Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Ja len toľko, že s Marekom Machatom sme si všimli jednu 
chybu v tom návrhu a predbehli sme Katku Šimončičovú, že je tam napísané, že návrh na odvolanie 
a vymenovania nového člena spoločnosti a malo by tam byť člena predstavenstva spoločnosti, asi. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Aha, čiže v názve materiálu, len v uznesení je to správne. 
My hlasujeme o uznesení. 
 
Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Som myslel, že Katka s tým príde, ale nejako nereagovala, 
tak. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Okej. Vypadlo tam slovíčko v názve materiálu. Dobre. 
Ďakujem veľmi pekne za upozornenie. Pani poslankyňa Šimončičová. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: No veľmi sa hanbím sama pred sebou, že som si to 
nevšimla, ale mám ďalší gramatický návrh a to, ide sa teraz vstupovať do Obchodného registra, tým 
pádom, že sa menia títo dvaja, tak ja by som prosila, keby ste túto príležitosť využili aj na zmenu 
názvu, lebo verejno, píše sa to sto rôznymi spôsobmi. Verejno medzera prospešných. Niekde sa píše 
verejno bez medzery, tuto máme krátka pomlčka medzera prospešných. Správne je 
verejnoprospešných je jedno slovo. Keby sa to zmenilo na Ružinovský podnik verejnoprospešných 
služieb, pritom keď sa bude meniť obchodný register, bola by som veľmi povďačná každému, ktorý 
by konečne túto zmenu urobil. Pán starosta? 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Takto, že ja s tým úplne súhlasím, ale toto je zmena, ktorá 
si vyžaduje potom aj valné zhromaždenie aj kopu iných a ak sa to zle napíše, pripravíme sa na 
takúto zmenu, ale viete to teraz hneď predložiť písomne tento pozmeňovák? Takto, že pripravíme tú 
zmenu, nemusíte predkladať pozmeňovák. Dobre? Okej. Ono je to, že hrozne veľa vecí sa tu totiž 
potom musí zmeniť. Viete od vizitiek, hlavičkových papierov, všetko možné kvôli jednej pomlčke, 
že radšej počkajme pár mesiacov, kým bude výsledok tej analýzy a potom na základe toho. Dobre, 
ale beriem pripomienku. Ďakujem, pani poslankyňa Biharyová. 
 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ja len toľko, že platí to, čo je napísané 
v Obchodnom registri a mnohokrát napríklad je tam aj taký problém, že a bodka s bodka nie je 
zapísané, ale je to bez medzery. Takže by sa to malo aj bez medzery písať, keď je to tak 
v obchodnom registri. Áno, ale keď je to v Obchodnom registri napísané bez medzery. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Preto pani poslankyňa navrhuje zmeniť názov 
v Obchodnom registri. 
 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ale myslím, že väčšina /nezrozumiteľné/... bez tej 
medzery aj pri tom a.s. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási 
do rozpravy, tak vyhlasuje rozpravu za ukončenú a poprosím návrhovú komisiu. 
 
Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, prosím dajte hlasovať 
k bodu číslo 10/ návrh na odvolanie a vymenovanie nového člena spoločnosti Ružinovský podnik 
verejnoprospešných služieb. Ďakujem. 
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Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujte prosím 
o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie: Ďakujem, konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri 
prítomných. 

hlasovanie č.  17 
za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

  –  uzn. č. 164/X/2019 
 
 
Bod č. 11 
Návrh na prijatie rozhodnutia 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.  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Bodom číslo 11 je Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci 
ochrany verejného záujmu a tak ďalej a návrh pripravil pán predseda komisie Marek Machata 
a poprosím ho o úvodné slovo k materiálu. 
 
Mgr. Marek Machata, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. Bude to trošku dlhšie, 
ako býva zvykom. Kolegyne, kolegovia, ako všetci viete, poslanci a bývalí poslanci sú povinní 
podať k tridsiatemu tretí bežného roka takzvané oznámenie funkcií. To znamená, to základe tlačivo 
a potom do tridsiateho štvrtý daňové priznanie, respektíve iný doklad potvrdzujúci príjem, ktorý ten 
poslanec, alebo bývalý poslanec v tom oznámení uviedol. Teda zastupiteľstvo na svojom rokovaní 
v októbri začalo konanie voči bývalému poslancovi Mgr. Attilovi Horváthovi. Nebudem zaťažovať 
celým tým materiálom, je dosť obsiahly, prečítam iba tú podstatnú časť, že na základe zistených 
skutočností považuje miestne zastupiteľstvo za preukázané, že bývalý poslanec miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mgr. Attila Horváth porušoval lehotu uvedenú 
v článku 7 ústavného zákona číslo 357/2004 Zbierky zákonov, keď nedoložil k písomnému 
oznámeniu podľa odseku 1 najneskôr tridsiateho apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní 
k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu 
príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok a teda miestne 
zastupiteľstvo navrhuje uložiť bývalému poslancovi povinnosť zaplatiť pokutu podľa článku 9 
odseku 10 písmeno b/ vo výške trojnásobku mesačného platu poslanca za nesplnenie povinnosti 
podľa článku 7 odsek 2 ústavného zákona číslo 357/2004 Zbierky zákonov. To je za uvedenie 
neúplných údajov v oznámení funkcií zamestnaní činnosti a majetkových pomerov. Podľa článku 9 
odsek 5 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 
predstavuje sumu stodeväťdesiatjeden celé nula dva eur, spolu to teda predstavuje sumu 
tristodvadsaťsedem celých nula šesť eur. Chcel by som povedať, že toto, tento materiál prešiel 
jednohlasne všetkými hlasmi prítomných členov na komisii na ochranu verejného záujmu a podľa 
mojich informácií aj všetkými prítomnými členmi miestnej rady a chcel by som sa ešte na záver 
poďakovať všetkým súčasným aj bývalým poslancom a starostom za splnenie povinností, teda 
s touto jedinou výnimkou. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne, pánovi predsedovi komisie 
Marekovi Machatovi a otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pani poslankyňa Šimončičová, 
nech sa páči. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja sa veľmi ospravedlňujem 
všetkým, že furt mám k niečomu pripomienky, ale nerozumiem tomu predloženému materiálu 
napriek tomu, že to predkladá Marek Machata, ktorého si nesmierne vážim. A vôbec neviem čo, 
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koľko teda má zaplatiť Attila Horváth? Súhlasím s tým, že má byť potrestaný. Lenže nerozumiem 
tým sumám, ktoré sú tu uvedené. Buď to má byť stodeväťdesiatjeden nula celá dva eur, čo 
predstavuje sumu toľkoto, alebo to je trojnásobok a mesačný plat, trojnásobok mesačného platu je 
stodeväťdesiatjeden krát tri, nie je tristodvadsať, či koľko to. Koľko teda mu dávate pokutu, alebo 
ako to je s tým textom, nejako by ste to mohli dať do súladu, jednu vetu s druhou, lebo fakt tomu 
nerozumiem. Pozrite sa na to, čo je tu uvedené. Fakt je to, stodeväťdesiatjeden dvakrát zopakované 
a trojnásobok mesačnej odmeny a trojnásobok nie je stodeväťdesiatjeden krát tri, vysvetlite mi, 
koľko vlastne dostane pokutu, lebo z tohto vôbec neviem, ako to je? Môžete mi to povedať? 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Tak ďakujem veľmi pekne. Takže dávame dosť vysokú 
pokutu pánu Horváthovi pán Machata? 
 
Mgr. Marek Machata, poslanec MZ: Teda ak  to môžem uviesť, tak tá nižšia suma, to je tá jedna 
dvanástina a potom tá vyššia suma, to je ten trojnásobok. To znamená, dávame mu, teda respektíve, 
ak to odhlasujete, dávame mu pokutu trojnásobok jeho mesačného príjmu. Tristodvadsaťsedem celá 
nula šesť eur. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: To je trojnásobok príjmu akého? Poslaneckého? 
 
Mgr. Marek Machata, poslanec MZ: Áno za minulý rok. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Vtedy asi boli iné platy, ako sú dnes. Nie? Dobre, veľmi 
dobrá otázka pani Šimončičová, dnes chválim celé zastupiteľstvo za veci, ktoré sa pýtate. Čiže 
obraciame sa znovu na pána Machatu, že ako to komisia vypočítala? 
 
Mgr. Marek Machata, poslanec MZ: No tak komisia získala vlastne zo mzdovej učtárne tú sumu, 
ktorú pán Horváth teda obdržal od mestskej časti a tú sumu vydelilo dvanástimi a vynásobil tromi. 
Ja teraz, akože Katka ty hovoríš, ten násobok nesedí? Ja sa ospravedlňujem, ak mi dáte sekundu, ja 
sa na to pozriem a uvediem teda presnú sumu aj v jednom aj v druhom prípade, ak môžem, len 
potrebujem sa pozrieť do toho materiálu. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dobre, takže desaťminútová prestávka? 
 
Mgr. Marek Machata, poslanec MZ: Ak môžem v zmysle rokovacieho poriadku, nejakú krátku 
prestávku vyhlásiť, tak ja vás poprosím. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Tak vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku na 
osvieženie. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, je sedemnásť hodín a prestávka, čas 
vyhradený na prestávku uplynul a keďže z rokovacieho poriadku vyplýva, že o sedemnástej hodine 
je na rade bod vystúpenia občanov, tak prerušujem teraz rokovanie v bode číslo 11. Vrátime sa 
k nemu. 
 
Bod 
Vystúpenie občanov 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Nasleduje bod vystúpenia občanov. Do vystúpenia 
občanov máme tri písomne podané prihlášky. Ako prvá je prihlásená pani doktorka Jana 
Miklovičová, ako druhá v poradí je prihlásená pani Ing. Erika Mináriková a ako tretia v poradí je 
prihlásená pani Viola Dubecká Carol. Poprosím preto pani doktorku Miklovičovú, aby zaujala 
miesto za rečníckym pultom. Nech sa páni Miklovičová, máte slovo. 
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Jana Miklovičová, obyvateľka Ružinova: Príjemný podvečer. Ďakujem za slovo pán starosta. Ja 
skutočne veľmi narýchlo prečítam to, čo sme pripravili s komunitou seniorov. Takže sledujeme 
a analyzujeme situáciu. Vieme, že uznesenia vlády zaťažia samosprávy a samozrejme aj 
ružinovskú. Chápeme, že obedy, chodníkový zákon bude premietnutý do budúcoročného rozpočtu, 
že v podstate aj ten nový sociálny balíček a aj tie odvody, ale napriek tomu by sme vás chceli 
poprosiť a možno ešte bude aj jedna možnosť vystúpiť, že zachovajte k nám seniorom priazeň. My 
sme podali jeden projekt s tým, že inovujeme, alebo chceme inovovať to, čo sa tu robilo desať 
rokov stereotypne, lebo sa zmenil dopyt a požiadavka seniorov. Veľmi ústretový je pán zástupca 
Gašaj, s ktorým to ja, ako styčný nejaký ten reprezentant komunity seniorov vybavujem. Problém je 
ale v jednom, že bojíme sa, keď viac ako sto percent niektorých mestských častiach v Ružinove 
natoľko snáď nie, sa zvýšia dane za nehnuteľnosti, čo považujeme za dosť veľké. Nastane tu trošku 
prepad pre sociálne slabšie skupiny, ale to hovoríme všeobecne a nielen pre seniorov a to asi bude 
treba riešiť, pretože do toho sa ešte zahrnú ceny energií a tie budú tiež drakonicky ako zatiaľ 
avizované, zvýšené. Takže toľko a teraz, aby som prešla aj k takým prozaickejším témam, opäť sú 
labute, pán  starosta, ten párik jeden odišiel, vrátil, takže poprosím, aby sa tie tabuľky nejako 
znásobili, pretože na hrane toho brehu, ten kto ide dolu kŕmiť si to ani nevšimne. Tiež sme si to 
nejako rozkreslili, tak potom prípadne s pánom zástupcom, ktorý má na starosti životné prostredie. 
No seniori dostali diár v denných centrách. Boli si zobrať diáriky, ešte budú rozdávané na 
Folklórnych Vianociach, keďže spotrebitelia ste všetci, ale aj pán starosta tam vložil také 
venovanie, nech sa páči. Tak môžete sa prihlásiť, tí kto nefičia za výraz sa ospravedlňujem, ale fičí 
sa na smartfónoch teraz. Takže my, postarší máme radi klasiku a radi držíme niečo v ruke. Takže 
toľko. Ďakujeme za vyzdobenie Košickej, za vianočné trhy na Dulovom, to obzvlášť ja, pretože 
som tam vyrastala, no a ešte poprosíme, aby ste k nám boli ústretoví. Už sa organizuje skupina, 
ktorá má rada more, leto a na Riminskú riviéru chceme ísť opäť. My sme tam už za vlastné, len 
trošku potrebujeme mať možnosť pomoci. Takže, ja už chcem len povinšovať, keď dovolíte. 
A teraz už len naozaj bezstresové príjemné vianočné dni, alebo predvianočné, vianočné a potom aj 
tie budúcoročné. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova:  Ďakujeme veľmi pekne pani Miklovičová a aj za vinš 
a nápodobne. Ďalej nasleduje so svojím vystúpením pani Ing. Erika Mináriková. Dobrý deň, nech sa 
páči. 
 
Erika Mináriková, obyvateľka Ružinova: Dobrý deň. Srdečne vás pozdravujem, len chcem 
povedať, že nie som inžinierka som doktorka filozofie, malá chybička, ale to nič. Nadviazala by 
som na tú gramatiku, o ktorej sa tu hovorilo. Teším sa, že aj iným ľuďom leží slovenčina trošku na 
srdci. Ja pracujem ako knižná redaktorka, som aj prekladateľka a tak sa mi pred časom dostalo do 
rúk Ružinovské Echo, tak ho čítam, snažila som sa, ponúkala som svoju pomoc, lebo tam vidím pár 
chybičiek. Ponúkla som svoju pomoc, ale nejako to nemalo odozvu a teraz som si pozrela posledné 
Ružinovské Echo, je pekné, obsahovo je výborné, len vidím v tiráži, že je tam napísaná len príprava 
čísla, jedno meno je tam, nevidím tam žiadnu redakčnú radu. Nevidím tam žiadne, kto zodpovedá 
za jazykovú úroveň, tak by som takú otázku vlastne dala. Prečo je to takto? Akurát je tam napísané, 
že redakcia nezodpovedá za obsah a gramatickú prípravu inzerátov. Pri niektorých článkoch mám 
pocit, že redakcia nezodpovedá ani za gramatickú úpravu článkov. Myslím si, že bolo by dobré 
zlepšiť to. Som to len tak opravovala, na tretej strane šesť chýb, na každej strane mám tu, ja neviem 
päť, šesť, niekde aj deväť chýb, čo je škoda, lebo myslím si, že aj toto je dôležité, že kultúrny národ 
má mať aj pekné noviny, pekné mesačníky, pekné knihy, správne napísané. Všetko najlepšie vám 
prajem a ďakujem za pozornosť. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujeme veľmi pekne za vystúpenie a posledná 
prihlásená občianka je pani Viola Dubecká Carol. 
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Viola Dubecká Carol, obyvateľka Ružinova: Dobrý večer. Som Viola Carol a som z USA, tak 
prepáčte moju slovenčinu. Minulý mesiac som pripravila svoje myšlienky na papier a myslím, že 
ste to všetci dostali cez email od pána starostu. Rada by som, keby ste sa k tomu vyjadrili hádam 
niekedy v januári, vo februári. Budem k tomu písať dodatok. Venujem sa čistej Bratislave, tiež na 
srdci mi leží osud bezdomových zvierat a ako som povedala, budem k tomu robiť dodatok a sa 
k tomu vyjadrím na budúci rok a dúfam, že sa mi nejako ohlásite. Dnes by som chcela len 
pripomenúť, či spomenúť, alebo sa vyjadriť, pardon, k tým návrhu na zvýšenie daní. Môj názor je, 
že áno dobre zdvihnúť dane, ale občanom, ktorí si to môžu dovoliť. Teda nie seniorom. By som 
povedala, že seniori by nemali platiť žiadnu daň. V USA napríklad seniori neplatia realitnú daň. To 
len tak. Tiež sa chcem vyjadriť k tej novej električkovej trati. Myslím si, že žiadnu novú trať 
nepotrebujeme a hlavne nie, kde je plánovaná. Rozhodne nie cez námestie, tam máme dopravu, 
rozhodne nie cez Košickú, to je malá ulica, ktorá má dva spoje a je úzka a na Miletičovej máme asi 
sedem spojov, máme tam aj električku a tie vlastne idú, tie trolejbusy idú vlastne všade. Idú do 
mesta, idú na Kramáre a idú aj na hlavnú stanicu. Nerozumiem, prečo by sme tam mali mať 
a rozbúrať celú Košickú ulicu. Je to podľa mňa absolútny nezmysel. Všetkým vám prajem pekné 
sviatky a ďakujem za pozornosť. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Na občanov nie sú faktické. Ďakujem veľmi pekne. 
Poprosím organizačné na vystúpenie občanom môžu byť faktické pripomienky? Áno, tak nech sa 
páči pán poslanec Mačuha. 
 
Mgr. Maroš Mačuha PhD., poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som len chcel pani povedať takú 
vec, že keby na Slovensku neplatili seniori daň z nehnuteľností, tak ako hovoril tuná kolega, 
dôchodcovia by mali byty v tých najnovších developerských projektoch veľkometrážne, takže 
obávam sa, že u nás by sa toto veľmi ľahko obchádzalo. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Ja len dodám, že o dani z nehnuteľností 
nerozhoduje naše zastupiteľstvo a seniori majú päťdesiatpercentnú zľavu na daň z nehnuteľností 
v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme vyčerpali prihlásené vystúpenia v hodine občanov. 
    
 
Bod č. 11 pokračovanie 
Návrh na prijatie rozhodnutia 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.  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Vraciame sa teda naspäť do bodu číslo 11 - Návrh na 
prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu. Dovolil by som si opätovne odovzdať slovo 
predkladateľovi materiálu pánu poslancovi Machatovi. 
 
Mgr. Marek Machata, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa veľmi ospravedlňujem, toto 
zastupiteľstvo ostane v pamäti, ako to, ktoré naprávalo nejaké chyby. Takže udiala sa aj v tomto 
prípade. Ďakujem Katke Šimončičovej. My sme sa na to pozreli s pani kolegyňou Biharyovou 
a zistili sme, že tá suma toho trojnásobku bola vypočítaná správne, to znamená výška pokuty, 
o ktorej budeme rozhodovať a to je tristodvadsaťsedem nula celá šesť eur. Nastal tam preklep pri tej 
sume jednej dvanástiny, ktorá je v odôvodnení, respektíve v dôvodovej správe, ktorú si ako 
predkladateľ teda opravím na stodeväť celá nula dva eur. To znamená nie stodeväťdesiatjeden celá 
nula dva, ale stodeväť celá nula dva. Potom, keď sa to vynásobí troma to je tých stodvadsaťsedem 
nula celých šesť eur. Je to tam dvakrát. To znamená, že dvakrát sa to opraví. Raz je to v dôvodovej 
správe, raz v odôvodnení. Ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujeme veľmi pekne. Čiže predkladateľ materiálu je 
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pán poslanec Machata. Autoremedúrou si osvojil opravu tejto chyby, čiže odteraz považujeme 
materiál za opravený a pýtam sa, či sa ešte niekto ďalší chce prihlásiť do rozpravy k tomuto bodu 
programu. Pokiaľ nie, tak končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie:  Pán starosta, prosím dajte hlasovať 
k bodu číslo 11 – Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, nech sa páči, 
hlasujte prosím teraz. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov za 
dvadsaťjeden, dvom sa asi zdala pokuta nízka a zdržali sa. Presne opačne. Vysoká? Okej, beriem 
späť. Dvaja poslanci sa zdržali z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č.  18 
za: 21  proti: 0  zdržali sa: 2  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 165/X/2019 
 
 
Bod č. 12 
Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, 
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov 
v príspevkovej organizácii v Ružinovskom športovom klube, p.o.  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Nasleduje rokovanie o bode číslo 12. Body 12 a 13 sa 
týkajú práce nášho miestneho kontrolóra. Prvým je teda správa o výsledku kontroly dodržiavania 
VZN a interných predpisov v Ružinovskom športovom klube, príspevková organizácia. Poprosím 
pána miestneho kontrolóra Günthera Furina, aby uviedol túto správu. 
 
Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, 
vážení páni poslanci. Na základe schváleného rámcového plánu kontrolnej činnosti predkladám 
správu o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov príspevkovej 
organizácie Ružinovský športový klub. Cieľom kontroly bolo overiť stav kontrolovaných 
skutočností a jej súlad so všeobecne záväznými predpismi a vnútornými aktmi riadenia so 
zameraním na dodržiavanie hospodárnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami RŠK. Pardon, 
som myslel, že niečo nie je so mnou v poriadku. V úvode správy sme si dovolili urobiť taký stručný 
prehľad niektorých základných informácií a ich vývoj za posledných desať rokov. Za tým nasledujú 
výsledky kontroly. Predchádzajúca kontrola, ako dobre viete, bola sprevádzaná veľkou 
pozornosťou, pretože sme zistili, že táto organizácia mala zásadné problémy s dodržiavaním 
elementárnej zákonnosti. Preto sme sa aj najviac v kontrole sústreďovali na tú časť, ktorá bola vtedy 
porušovaná a to kontrola nakladania s hotovosťou a s kontrolou pokladne. Ďalšia veľká časť bola 
venovaná kontrole verejného obstarávania. Chcel by som povedať, že na takmer tridsiatich stranách 
je relatívne veľké množstvo kontrolných zistení. Mnohé z nich sú naozaj, nechcem povedať, že 
malicherné, ale finančne nevýznamné, ale keďže to bola už opakovaná kontrola v tejto organizácii, 
tak sme si dali na tom dosť záležať, špeciálne na tej pokladni. K výsledku by som chcel povedať 
jedno, že v tejto organizácii oproti predchádzajúcej kontrole bolo vidieť zásadný progres v riadení 
spoločnosti aj v hospodárskych výsledkoch tejto spoločnosti. Napriek tomu, ako ste si iste prečítali, 
bolo tam dosť kontrolných zistení, ktoré vyplývajú zrejme z nie celkom zvládnutých procesov 
v oblasti riadenia verejného obstarávania. Chcel by som teda povedať to, že nestačí tie procesy ako 
robiť, ale treba o nich robiť aj tú správnu dokumentáciu tak, ako vyžaduje zákon a práve vo vedení 
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dokumentácie boli najväčšie problémy, to znamená, že k tým verejným obstarávaniam chýbala 
niektorá dokumentácia. Po skončení kontroly sme sa s vedením spoločnosti dohodli na veciach, 
ktoré treba napraviť. Prijali a listom oboznámili ma s tým, čo mienia v najbližšom čase podniknúť. 
Včera som dostal, predvčerom som dostal, včera? Materiál, ktorý hovorí, čo k dnešnému dňu už 
urobili a aký bude ďalší postup. Toto by bolo na úvod všetko a som pripravený odpovedať na vaše 
otázky. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne pánovi miestnemu kontrolórovi 
a otváram rozpravu k tomuto bodu. Ako prvý prihlásený pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem pán kontrolór a aj teda vášmu tímu. Ja by som sa rád 
možno teraz tak opýtal, takou normálnou rečou, že sú tam nejaké, aj som si to prebehol teda, 
odporúčania, pochybenia, ktoré by bolo treba napraviť a tak ďalej. Či vnímate pokrok v tejto 
organizácii, alebo či je niečo, na čo by sme ako poslanci sa mali ešte pozrieť a dať si pozor, alebo 
vidíte teda, že RŠK z vášho pohľadu je na dobrej ceste? Čo ja teda viem aj z návštev RŠK, že sa 
snažia naozaj, tá činnosť a tak ďalej, ale teda aj či po tej formálnej stránke sa to posúva smerom 
k lepšiemu? 
 
Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Áno pán poslanec. Ja som povedal, že ten 
progres je tam viditeľný. Myslím si, že nové vedenie prevzalo túto organizáciu v stave chaosu, čo sa 
týka evidencie a účtovníctva, ale ešte väčšie problémy bolo s prevádzkovaním tých zariadení. Pri 
predchádzajúcich kontrolách, kontrola nie v stave kontrolovať technický stav, neviem ani všetky tie 
prístroje, ktoré tam majú. Myslím si, že bola veľmi šťastná voľba, že sa stal riaditeľom človek, 
ktorý rozumie technickej stránke tých štadiónov, čo sa myslím prejavilo na tom, čo všetko sa tam za 
posledné obdobie po tej technickej stránke zlepšilo. No a samozrejme druhou stránkou je aj jeho 
zdatnosť v organizácii športových podujatí, ktorá sa tiež prejavila. Druhá vec je, že zrejme 
nemôžme čakať od nikoho všetko a v tej by som povedal, administratívno-technickej stránke tá 
zdatnosť nebola na takej výške, ako v tých ostatných oblastiach, ale verím, že po tejto kontrole sa 
opäť posunieme ďalej a že tieto veci myslím si, že odstránime. Samozrejme, ako po nejakom čase 
túto kontrolu zopakujeme. Už nie takú komplexnú, len tie konkrétne veci, ktoré sme sa dohodli, že 
sa napravia, tak tie skontrolujeme. To bude taká menšia kontrola. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pani poslankyňa 
Kulifajová. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Ja sa chcem pánovi 
kontrolórovi veľmi pekne poďakovať za kontrolu a teší ma, že nastal tam progres. A chcem len pre 
tých, ktorí nevedia upozorniť na to, že medzi sviatkami budeme mať na našom zimnom štadióne 
majstrovstvá sveta žien do osemnásť rokov a pevne verím, neviem teda, či je to súčasťou kontroly, 
ale pevne verím, že máme všetko pripravené k tomu, aby to prebehlo bezproblémovo a že všetko 
bude fungovať tak, ako má a srdečne teda poslancov pozývame pozrieť si nejaké zápasy. Ďakujem. 
 
Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Na to by som len jeden detail. Kontrola 
prebieha ex post, takže sami to kontrolovať nevieme, ani nemáme oprávnenie. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. By som navrhol, že na konci 
k záverečnému slovu aj pán riaditeľ, aby dostal možnosť na vyjadrenie k tým majstrovstvám sveta 
najmä. Pán poslanec Kraszkó, predseda finančnej komisie, pardon podpredseda finančnej komisie. 
 
Mgr. Ivan Kraszko, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán starosta. Predseda je napravo odo mňa, ale 
ja by som teda konkrétne teda s tou finančnou komisiou, my sme mali na finančnej komisii vlastne 
tie analýzy jednotlivých podnikov a práve pri športovom klube bola ako keby taká tá slabšia tá 
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stránka tej, toho výkazu. Čiže naozaj by bolo dobré, možno im pomôcť. Možno im pomôcť, keď 
budú pripravovať ako keby tie výkazy do finančnej komisie, aby to robili rovnakou metodikou, ako 
to robia ostatné podniky, pretože oni to tak nerobia. Čiže tam vznikol aj taký problém, my sme to 
potom nevedeli, ako keby skontrolovať vo vzťahu k tým ostatným podnikom, takže súhlasím s vami 
a nespochybňujem teda, že tie technické a tie športové veci idú tak, ako majú, ale naozaj toto bol 
najslabší ako keby, najslabšie pripravený podnik do finančnej komisie, ktorý prišiel. My sme ich na 
to aj upozornili, myslím, že je to aj v zápise. Takže ak by ste im vedeli pomôcť s tou metodikou 
nabudúce, keď budú prezentovať tie analýzy, tak aby to bolo v poriadku. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán 
predseda finančnej komisie Sirotka. 
 
Ing. Vladimír Sirotka, PhD., poslanec MZ: Musím kolegu naozaj podporiť v tomto, lebo ako 
máme tam aj občianku, ktorá ako už aj minulé volebné obdobia bola členkou finančnej komisie 
a priznám sa, je dosť veľký prínos z nej, lebo už má nejaké tie skúsenosti a presne toto isté aj ona 
hovorila, že aj predchádzajúce volebné obdobia bol práve problém najviac s RŠK, vlastne s tými 
výkazmi. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno. Ďakujem veľmi pekne. V rozprave nasleduje pán 
poslanec Matúšek. 
 
Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MZ: Ďakujem, pán starosta, za slovo. Pána kontrolóra vrátim, ak sa 
nemýlim, späť nejaké tie roky. Toto myslím, že v poradí, ak to nie je pravda, nech ma opraví, je 
tretia kontrola. Tretia kontrola, ktorá sa zaoberá, dočítal som sa tam v tom materiáli, že ste 
kontrolovali rok 2011, 2015, 2017. Proste v závere konštatujete na strane tridsať, že je tam 
sedemnásť nedostatkov, štrnásť odporúčaní a mne tak vychádza jedno z tejto správy, že nečíta sa 
dobre, ale veľmi ma potešilo, keď ste povedal, že tá kvalita na funkcii riaditeľa je správna a že teda 
nie je na miskách váhy práve táto chyba administratívna, ktorú ste zistili prevažujúca. Dúfam, že 
v tom sa zhodneme a chcem pripomenúť, že keď sa uchádzal súčasný riaditeľ o túto funkciu, čiže 
vraciam sa do konkurzu, mali sme šťastnú ruku a chcem záverom povedať, že čo je dôležitejšie? 
Smerujem k vám pán kontrolór, aby sa tento človek, ktorý sa v praxi vyzná za dva a pol roka z tých 
mínusových hodnôt pripravil túto bezpríspevkovú organizáciu do zelených čísiel a prevažuje, dá sa 
povedať, kvalita práce nad týmito nedostatkami administratívy, tak ja mu po tejto správe napriek 
tomu, že je tam dosť nedostatkov veľmi pekne ďakujem za odvedenú prácu, pretože sme sa 
nemýlili a na strane dvadsaťdeväť, ak porovnám so stranou deväť. Deviata strana sú všetky zákony, 
všetky vyhlášky a upravte si na strane dvadsaťdeväť, tam pri verejnom obstarávaní, o ktorých ste 
písali na strane dvadsaťjeden až dvadsaťsedem dosť húfny materiál o verejnom obstarávaní, tak 
môžem povedať, že tam máte takú jednu drobnú chybičku pri toľkých stranách sa to stane. Verejné 
obstarávania a tak ďalej, taký zákon, kde chýba jedna nula neexistuje, čiže 211/200, tam treba 
doplniť tú nulu. Ďakujem za pozornosť. 
 
Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem, verím, že tá otázka bola rečnícka 
ohľadne kvalít. Čo sa týka samotnej tej správy z kontroly. Ja verím, že to nie je ľahké čítanie, 
pretože vždycky treba popísať želaný stav, skutočnosť, zistenie a čo by sa malo diať. A to je často 
nudné, opakujúce sa a nie moc čítavé. Takže chápem, že taká správa sa nečíta ľahko. Ešte k tomu, 
zase, aby ste sme nemysleli, že organizačná zdatnosť a technická zdatnosť je v proti, alebo že nemá, 
alebo je v protiklade k zdatnosti tej administratívnej, alebo ekonomickej. V dôsledku zmien 
v technickom, organizácii samozrejme sa prejavili aj v pozitívnych ekonomických číslach. 
Optimalizácia energetickej, spotreby energie mala zásadný vplyv na výšku nákladov, ktorú, to je 
obrovské úsilie, ktoré bolo tomu venované. Teraz sa pokračuje v ďalších oblastiach. Takže 
samozrejme, ekonomická stránka tej organizácie v súčasnosti nemá problém v zásade. Ďakujem. 
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Ing. Martin Chren, starosta Ružinova:  Ďakujem s faktickou poznámkou ešte pán poslanec 
Matúšek. 
 
Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MZ: Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán kontrolór ,za túto 
podrobnú činnosť, ktorú ste urobili v Ružinovskom športovom klube. Myslím si, že vďaka vám sa 
posunie tento klub dopredu, pretože ste upozornili, znova opakujem na sedemnásť nedostatkov 
a štrnásť odporúčaní a keďže už sú v zelených číslach a už nemajú problémy technického 
charakteru, božechráň, nech ich nemajú, ale môžu sa sústrediť plne na tie nedostatky, ktoré v správe 
sa objavili. Ďakujem aj vám, že ste sa o to pričinil. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Záverečné slovo patrí 
predkladateľovi, čiže pánu miestnemu kontrolórovi. Ešte predtým by som navrhol dať slovo pánovi 
riaditeľovi RŠK, aby zareagoval na niektoré veci, ktoré zazneli v rozprave. Chcem aj ja oceniť, 
naozaj keď som si čítal tú správu, je tam veľa zistení, ale väčšinou sú to drobné technické veci, na 
ktorých odstránení sa bude dať teda pracovať a určite sa vylepšia a možno mám tiež jednu otázku aj 
na pána riaditeľa RŠK. Práve nedávno ma už druhýkrát upozornili z hokejového zväzu, že náš 
štadión spolu s druhým, sú jediné dva na Slovensku, kde sme nedovolili namontovať bezplatný 
kamerový systém, ktorý hokejový zväz ponúka na sledovanie a vyhodnocovanie tréningov, toto by 
sme možno tiež mohli odstrániť hneď budúci rok, keďže je to bezplatné pre nás. 
 
Ľubomír Lenár, riaditeľ Ružinovského športového klubu: Vážené dámy, vážení páni. 
V krátkosti, úplne v krátkosti zareagujem. Začnem od konca tým, čo povedal pán starosta. Môžem 
mu povedať, že nie budúci rok to vyriešime, my sme to vyriešili dnes. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Super. 
 
Ľubomír Lenár, riaditeľ Ružinovského športového klubu: Pretože tak, ako nám to predkladal 
Slovenský zväz ľadového hokeja bolo to pre nás technicky nerealizovateľné riešenie, pretože podľa 
tých pôvodných ich predstáv bolo vstúpiť do našej dátovej siete, ktoré máme na zimnom štadióne 
bez akejkoľvek ochrany smerom k úniku dát navonok, čo sme zamietli, pretože my máme spravenú 
dátovú sieť vo forme server klient, čiže takýmto spôsobom by sa nám cez IP kamery dostali priamo 
do našej siete, do technológií a tak ďalej, čo sme zamietli. Dnes sme to s dodávateľom celej 
technológie vyriešili. Budú mať samostatné vlákno od prístupu, respektíve od vchodu optického 
kábla do štadióna sami pre seba, takže táto úloha je v princípe vyriešená. Čo sa týka tej poznámky 
finančnej komisie k metodike výkazu a predkladaným materiálom. Ja k tomu poviem iba jedno, 
jediné. Pani občianka, ktorá sedí v komisii si pravdepodobne nenaštudovala nový zákon 
o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií platných od 1.1.2018, pretože k tomuto 
dátumu sa zmenila metodika robenia záverečných účtov, alebo teda výkazov príspevkových 
organizácií z nákladov a výnosov na príjmy a výdaje. A ona na tej komisii stále apelovala na 
výnosy a náklady a ja som ju už vtedy upozornil, že zmena zákona, ktorá platí od prvého januára 
2018 je takáto. My sme celé materiály predložili v zmysle platného zákona, platného od 1.1.2018. 
Tak sme predkladali rozbory za rok 2018. To len k tomu na krátke vysvetlenie, prečo sa odlišovali 
tie naše materiály od tých ostatných, ktoré boli stále ešte predkladané v tej predchádzajúcej 
metodike. Čo sa týka poznámky pani poslankyne Kulifajovej k majstrovstvám sveta. Od, naozaj od 
dvadsiateho piateho decembra začínajú majstrovstvá sveta hráčok do osemnásť rokov na zimnom 
štadióne v Ružinove. Budú trvať do druhého januára. Štadión my odovzdávame dvadsiateho 
decembra organizátorovi majstrovstiev sveta, to je dcérska spoločnosť SZĽH Hockey Event, 
štadión im odovzdávame v takom stave, aby bol pripravený na majstrovstvá sveta. Bola vykonaná 
otázka kontroly, bola vykonaná kontrola, ale iným orgánom. Zástupcami IIHF, ktorí prešli všetky 
priestory na zimnom štadióne, odsúhlasili umiestnenie technické, technologické a všetkého tej 
logistiky, teda ako na tom štadióne bude. Takže my zabezpečujeme, alebo teda robíme posledné 
prípravy, úpravy. Získali sme týmto od Slovenského zväzu ľadového hokeja v princípe také, 
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niekomu sa to možno bude zdať jednoduchšie, ale skrášlenie tých vnútorných priestorov. Tí, ktorí 
ste absolvovali z vás poslancov tie krátke prehliadky zimného štadióna, tak dosť výrazne sa vylepší 
ten vzhľad chodieb, okolo šatní a celá tá prístupová časť. My vám, respektíve vám odovzdáme 
lístky spolu s pozvánkami, keď ich dostaneme budúci týždeň od organizátorov majstrovstiev sveta, 
ste srdečne pozvaní, aby ste sa tam prišli pozrieť, ako to bude vyzerať. My teda robíme všetko pre 
to, aj po tej stránke technickej, technologickej to, čo sme sa zaviazali spraviť, aby to všetko 
fungovalo. Pre nás, pre vás, pre miestnu časť to bude mať aj ekonomický úžitok, pretože sme 
spoločne po rokovaniach aj spolu s pánom vicestarostom Gašajom so zástupcami SZĽH 
a organizátormi vyjednali cenu za prenájom, ktorá je na úrovni riadnych komerčných nájmov za tie 
dni, ktoré tu budú. Takže asi toľko, ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Do rozpravy sa ešte prihlásila pani 
poslankyňa Kulifajová. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Už mi medzitým pán riaditeľ odišiel. 
Ja som sa, pán riaditeľ, ja sa chcem ešte spýtať, ako je to s tou posilňovňou pre našich hokejistov, 
čo sme sa bavili už asi pred pol rokom, že sa bude zabezpečovať? 
 
Ľubomír Lenár, riaditeľ Ružinovského športového klubu: K tomu asi toľko, že je to súčasťou 
ďalšieho toho výhľadového plánu na zimnom štadióne. My sme spravili taký audit tej curlingovej 
haly, statický audit, zistili sme, že sú tam vyhovujúce podmienky na to, aby sme tú vysokú 
curlingovú halu rozdelili na dva priestory. To znamená, spodná časť zostane riadne pre užívanie 
curlingu a v tej hornej časti nám statici povolili ešte samozrejme to musí prejsť ďalšími 
schvaľovaniami, keď vidím tam pána Gečevského, že ešte aj oni sa potom budú musieť k tomu 
vyjadriť, požiarnici, ale tam v tých priestoroch horných plánujeme vybudovať tú posilňovňu tak, že 
získame teda lukratívny priestor na všetko. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: A asi kedy sa plánuje so začatím tej 
výstavby a ešte sa potom chcem spýtať. 
 
Ľubomír Lenár, riaditeľ Ružinovského športového klubu: Ťažko povedať čas teraz. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Lebo minulý rok ste nám hovorili, že 
najneskôr od januára by sa s tým malo začať, takže či je to reálne začať s tým od januára? Lebo tí 
hokejisti naozaj reálne všetci potrebujú tú posilňovňu a je to dosť také akútne a kým mi teda 
neodíde čas, ešte sa chcem spýtať, že sa dostala ku mne aj taká informácia, že tam teraz mali 
hokejisti nejakú konštrukciu na to, aby tam mohli strieľať a že im nie je umožnené osadenie tej 
konštrukcie, že vraj hasiči to neumožnia a ja som sa pýtala pána Gečevského, povedal, že tam 
problém žiadny nie je, že či aj k tomu sa im môžeme vyjadriť? 
 
Ľubomír Lenár, riaditeľ Ružinovského športového klubu: No čo sa týka dátumu, tak od januára 
to určite nebude, tak rýchlo sa zase veci nedajú spraviť aj z titulu tých vecí, ktoré tu boli povedané 
v rámci kontroly, v rámci verejného obstarávania, takže postupnými krokmi tak, ako to bude všetko 
nasledovať za sebou, od projektovej dokumentácie a tak ďalej, budeme na tom pracovať, aby sme to 
spravili. My sme v prvom rade museli vyriešiť technologické veci a musíme vyriešiť technologické 
veci. Mohol by som tu o tom rozprávať teraz strašne dlho, nudil by som vás. Tí, ktorí nie ste 
technici spústou informácií, je to zbytočné, ale potrebujeme vyriešiť najskôr, alebo doriešiť 
technologické veci, aby sme išli úplne bez problémov, čo sa týka technológie. Čo sa týka 
konštrukcie, ktorú nazývajú strelnica pre hráčov, je to situácia veľmi zvláštna nie pre nás, ale pre 
niekoho iného, pretože je to majetkom Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý ju síce tam 
doviezol, ale neodovzdal ju, alebo nedaroval ju, neodovzdal ju, neprenajal si priestor na to, kam ju 
umiestniť. Ten pôdorys tej strelnice je šestnásť metrov štvorcových, čiže nie je také zas triviálne 
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kde, ale nie je to náš majetok, nie je to majetok HK Ružinov, v prvom rade si oni musia vyriešiť 
zmluvné vzťahy so SZĽH tak, ako sme sa bavili aj s pánom Tarabom aj s pánom Pokovičom. 
Povedali, že to budú doriešovať, aby sme to mohli zase my spätne, oni si dajú žiadosť papierovať 
sa, sprocesovať celé tak, ako to máme. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. A pýtam sa, či pán miestny 
kontrolór má záujem o záverečné slovo? Nie. Tým pádom končím možnosť vystúpenia v rozprave. 
Ďakujem veľmi pekne pánu kontrolórovi a poprosím návrhovú komisiu. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta poprosím, aby ste dali 
hlasovať k bodu číslo 12 - Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných 
a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania 
finančných prostriedkov v príspevkovej organizácie v Ružinovskom športovom klube. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prosím vás 
o hlasovanie teraz. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie sme schválili jednohlasne počtom hlasov 
dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č.  19 
za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 166/X/2019 
 
 
Bod č. 13 
Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-
Ružinov na 1. polrok 2020  
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom je návrh rámcového plánu kontrolnej 
činnosti miestneho kontrolóra na prvý polrok 2020. Poprosím pána miestneho kontrolóra Furina 
o uvedenie materiálu. 
 
Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni. 
V zmysle paragrafu 18 zákona o obecnom zriadení je hlavný kontrolór povinný obecnému 
zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti, čo týmto krokom 
robím. V tabuľke sú uvedené plánované kontroly. Nech sa páči, otvorte diskusiu prosím. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu 
programu. Ako prvý je v rozprave prihlásený pán predseda poslaneckého klubu Herceg. Pán 
poslanec Matúšek sa musí prihlásiť riadnym príspevkom a nie faktickou. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Ku kontrole sme mali nejaké návrhy, už som to 
otvoril na miestnej rade pred zastupiteľstvom a počas zastupiteľstva som to ešte intenzívne 
konzultoval s pánom kontrolórom. Totižto je to aj v súvislosti s VZN-kom o miestnych daniach, 
ktoré sme prijali, kde obrazne povedané, škrabeme každé euro, aby sme ho získali. Je tu jeden 
podľa mňa dosť veľký zdroj príjmov, kde mestská časť môže byť ochudobňovaná o značné 
finančné prostriedky. Jedná sa o poplatok za rozvoj. Mám za to, že tento poplatok nie je vyberaný 
vo výške, v akej by mohol byť vyberaný a uvediem jeden príklad. Pán starosta bol pri tom Eurovea 
II, ktorá uviedla výmery pre poplatok za rozvoj značne zredukované, ktoré po prepočítaní mnou 
a teda následne prezentácii investorovi J&T Real Estate si to prepočítali na svojej strane a uznali 
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zatiaľ teda necelých dvestotisíc eur nižšie poplatky, ktoré chceli uhradiť. Pričom už, keďže ešte nie 
je právoplatné stavebné povolenie, tak budú mať úľavy. Bolo by to ešte určite viac, ale teraz si už 
môžu odpočítať búrané budovy, ktoré na tom mieste boli, či už nejaký prezentačný pavilón, alebo 
nejaký športový sklad, alebo niečo také tam bolo. A takisto dneska už nemusia platiť za schodiská, 
za ktoré by ešte minulý mesiac boli bývali museli platiť a mám za to, že v mnohých, hlavne 
veľkých investičných zámeroch by sa našli podobne interpretované mnohé priestory, sklady, 
chodby, ktoré si investori nezarátavali, čiže hľadali sme spôsob, ako sa k tomu dostať a vrátiť, ale 
teda pán kontrolór ma upozornil, že bohužiaľ zákon jemu neumožňuje práve túto časť výkonu 
funkcií samosprávy kontrolovať, pretože samospráva vydáva rozhodnutie o vyrubení dane, alebo 
teda na vyrubení miestneho poplatku za rozvoj, čo už je nad rámec nejakej kontroly miestneho 
kontrolóra. Každopádne by bolo vhodné nájsť mechanizmus, ako skontrolovať spätne možno rok, 
rok a pol dozadu, možno desať, pätnásť najväčších, možno desať a viac ich až takých veľkých nie 
je, investičných zámerov a prepočítať to a podľa metodiky finančnej správy a podľa zákona, či by 
sme tam nenašli ešte oveľa vyšší zdroj príjmov pre mestskú časť. Takže, nedopĺňam to do kontroly 
kontrolóra, pretože to nie je teda možné. Pán kontrolór asi vysvetlí teda prečo, hoci sa mi to zdalo 
najvhodnejší spôsob, keďže má aj svojich ľudí aj si na to vieme sadnúť, aj viem vysvetliť, akým 
spôsobom som ja došiel k tomu rozdielu, ktorý nakoniec teda investor v tom prípade uznal, ale teda 
bolo by vhodné nájsť nejaký spôsob, ako to môžeme skontrolovať. Je povinnosťou nás poslancov, 
nie je to priamo v zákone uvedené, kontrolovať hospodárenie s majetkom a kontrolovať a teda 
zabezpečiť, aby bolo hospodárené efektívne. Takže pán kontrolór neviem teda, či k tomu chcete 
niečo odpovedať. 
 
Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Môžem trošku citovať zo zákona, aby som 
potvrdil to, čo pán poslanec hovoril. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že kontrolnou činnosťou sa 
rozumie kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a tak ďalej, a tak ďalej a v bode 3/ hovorí. 
Kontrola činnosti podľa odseku 1/ sa nevzťahuje na konania, v ktorých oblasti verejnej správy obec 
rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch, alebo povinnostiach fyzických a právnických 
osôb. To znamená všade tam, kde narážame na správne konanie, hlavný kontrolór nemá 
kompetenciu. To znamená, ja kontrolujem to, ako vynakladáme zdroje, ako to zabezpečujeme, ale 
nie to, ako sme rozhodovali. To rozhodnutie ja nie som oprávnený kontrolovať, na to je zákon 
o správnom konaní, ktorý to upravuje a ktorý má vlastné kontrolné mechanizmy, preskúmať 
rozhodnutie. V správnom konaní upravuje štvrtá časť správneho poriadku. A tu sa hovorí, 
zasahovanie hlavného kontrolóra do správnych konaní by bolo nesystémovým krokom. 
Z uvedených dôvodov je vylúčená pôsobnosť hlavného kontrolóra v tejto sfére činnosti 
samosprávy. Samozrejme, okrem toho je tam aj problém s odbornosťou hlavného kontrolóra, lebo 
samozrejme máme dvetisícosemsto samospráv, alebo koľko na Slovensku a tí kontrolóri 
samozrejme majú rôznu kvalitu, alebo schopnosti. V tých malých mestách si nemôžu dovoliť platiť 
takýchto a samozrejme všetci majú stavebné konanie a je proste neprimerané, aby sa kontrolórom 
dávala takáto náročná oblasť kontrolovať správne konanie, lebo to je právne, stavebné, neviem aké 
proste neprichádza do úvahy, aby také niečo mohol kvalifikovane zvládnuť. Samotný tento zákon 
nie je vôbec jednoduchý, bol urobený v pléne Národnej rady, preto má mnohé problémy, ktoré sa 
teraz novela zákona pokúsila vyriešiť, ale mnohé len skomplikovala a neviem si dosť dobre 
predstaviť, ako to robia v iných samosprávach, ako budem sa musieť niekde informovať, lebo keď 
som sa naposledy informoval, oni o tých problémoch, ktoré my sme riešili, ešte ani netušili. To je 
všetko, čo som chcel k tomu povedať. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Pán poslanec Herceg s faktickou poznámkou. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Určite by bolo dobré nájsť možno aj nejaký 
mechanizmus, ako to v budúcnosti tým poplatníkom zjednodušiť. Čiže jednak v novelizácii zákona 
je už definovaná nejaká tabuľka, ideálne by bolo, keby k tomu sme možno zaviedli nejaké pravidlá 
v Ružinove, čo teda majú presne dokladať, aby to bolo všetko svižné a skontrolovateľné, aby sa 
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dalo námatkovo pozrieť nejaké ich číslo z výkazu výmer, rovno pozrieť jedno podlažie vo výkrese, 
či to sedí námatkovo a vidíme teda, či skúšal švindľovať, alebo nie. Čiže toto je možno niečo, nad 
čím si tiež ešte treba sadnúť a zaviesť možno nejaké pravidlá, aby to bolo jednoduché, priamočiare, 
či už pre tých investorov, ale aj pre miestny úrad a pre vyrubovanie tohto poplatku. 
 
Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Môžem zareagovať? Samozrejme, nie je to 
jednoduchý proces a za súčasného stavu ani stavebný úrad vraví, že nemá ani kapacity fyzické, ani 
odborné na to, aby to robil. Ani zákon mu to neukladá, tým pádom, ak chceme takéto niečo urobiť, 
museli by sme vybudovať vlastnú kapacitu v rámci miestneho úradu na to, odbornú kapacitu, aby 
toto vedela zvládnuť. Čo by musel byť stavebný odborník, schopný čítať výkresy a byť primeraným 
oponentom projektantom. V súčasnosti je to proste tak, že my preberáme číslo, ktoré autorizovaný 
projektant potvrdí svojou pečiatkou a to berieme ako fakt, o ktorom nepochybujeme. V prípade, že 
niekto má pochybnosť o tom, tak musí napadnúť rozhodnutie, alebo činnosť toho projektanta 
autorizovaného v orgánoch, ktoré asi v komore projektantov, lebo ja sa v tom nevyznám, toto 
neviem celkom presne, ale je to, nie je to v mojich silách teda chcem povedať. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Doplním aj ja veľmi stručne, že Eurovea II, tam 
nedošlo k nejakej zmene zo strany autorizovaného projektanta, ale o dvestotisíc eur platí preto, lebo 
od prvého decembra sa zmenil zákon, ktorý zaradil poplatok aj za veci, ktoré v predchádzajúcom 
zákone neboli. Napriek tomu, že metodický pokyn ministerstva financií bol v rozpore so zákonom 
a s jeho dôvodovou správou v znení. Čiže autorizovaný projektant nemení na základe toho, že 
niekto odhalil nejakú chybu, ale na základe toho, že sa zmenil zákon a tu máme šťastie, že stavebné 
povolenie na Euroveu II nenadobudlo právoplatnosť do prvého decembra a vďaka tomu máme 
o dvestotisíc eur viac, ale boli sme spolu na tých rokovaniach, takže vieme. Ďalší v rozprave pán 
poslanec Matúšek. 
 
Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja budem diskutovať veľmi krátko 
a budem diskutovať k návrhu kontrolnej činnosti, ktorú sme dostali vo forme tabuľky. Sú tam tri 
návrhy a ja sa chcem spýtať, pán kontrolór, mali sme pred týždňom na komisii sociálnej prezentáciu 
pani riaditeľky, zástupkyni a prišli ďalšie informácie a nejako sa tak strácam a chcem navrhnúť, 
nechcem meniť, nechcem dopĺňať, ale chcem navrhnúť posun tej kontroly Domu dôchodcov na 
Pažítkovej z marca/apríla, keby ste to mohol urobiť v januári, eventuálne posunúť na prvé miesto. 
To je môj návrh iba. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pán kontrolór. 
 
Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Krátka reakcia. Takto, na január nie, 
pretože ešte v januári pokračuje kontrole vo VPS, ktorú sme začali a nebudeme ešte hotoví, ale tie 
dve kontroly, keď sú dané za sebou, tak budú prebiehať prakticky paralelne. Takže od februára sa 
tomu budeme venovať. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pani poslankyňa 
Šimončičová. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, pán starosta. Tak ma napadlo, že 
tento problém možno,  môže nastať situácia, že pri tom poplatku za rozvoj nás niektorí, neviem či to 
sa bude opakovať, chcú nejako ukrátiť o nejaké financie, že možno, že to nie je problém iba 
Ružinova, ale mestských častí a možno by bolo dobré, keby sa mohli starostovia mestských častí 
o tom porozprávať spolu s primátorom, pretože primátor za hlavné mesto dostáva časť z toho 
poplatku za rozvoj. Čiže hlavnému mestu by malo záležať, aby tá časť bola správne vypočítaná, aj 
keď je to nejakých tridsať percent, či koľko to je. Čiže, to by bolo najlepšie, keby primátor 
vymyslel, keďže narieka, že nemáme peniaze, zvyšuje dane z nehnuteľností a neviem čo všetko, tak 
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je načase sa pozrieť každému centu na to, čo prichádza a koľko vydávame. Čiže poďme dobre 
hospodáriť a možno by mohol primátor zriadiť niečo také spoločné, kde by toto šetril a nie každá 
mestská časť si bude sama prepočítavať, ale niečo spoločné riešiť. Je možné, že to by mohlo nájsť 
ohlas aj u ostatných mestských častí. Skúste to pán starosta navrhnúť. Ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Nech sa páči pán kontrolór. 
 
Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór MÚ Ružinov: Samozrejme, v minulom období sa pokúsil, 
myslím to bol ešte predchádzajúci primátor urobiť kontrolu výberu v jednotlivých mestských 
častiach, či sa to procesuje rovnako a proste správne, ale absurdnosť toho zákona vidíte aj na tomto. 
Nakoniec sme dospeli k názoru, že hlavné mesto nemôže prísť skontrolovať na miestny úrad, či my 
mu dobre odvádzame ten poplatok. A to jednoducho preto, že zase narážame na zákon v správnom 
konaní a tie daňové zákony, lebo vyrubenie nejakého poplatku je normálne daňový proces 
a vzťahuje sa na to normálne daňové pravidlo. To znamená, napríklad mne z tohto titulu, mne ani 
nemôže ten pracovník umožniť pozrieť sa do toho spisu zo stavebného úradu, lebo je chránený 
daňovým tajomstvom. Vlastným pracovníkom, tam je to ináč. Ja som vnímaný ako nezávislá 
kontrola, ale už vôbec nemá právo nikto z magistrátu do toho nazrieť. On sa musí len spoľahnúť na 
to, že ako mu to dám, je to správne. Takisto ako my sa momentálne musíme spoľahnúť na to, že ten 
autorizovaný projektant nám to napíše, že je to správne. Bohužiaľ, niektoré zákony proste keď sú 
šité horúcou ihlou, potom majú takéto dôsledky. Potom sa spätne hľadajú riešenia, s ktorými je 
problém. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Pani Šimončičová. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Chcete povedať, že takýto hlúpy 
zákon máme, že hlavné mesto zavrie oči, nastaví ruku, dajte koľko dáte, bude spokojné za každý 
cent, akože niečo tu asi nie je v poriadku. Takže prosím, pozbierajte zlé skúsenosti a skúsme ten 
zákon nejako navrhnúť, nech je vylepšený, lebo tu ide naozaj o dosť veľké peniaze a keď 
nariekame, že nemáme a potom vyhadzujeme niekde vyletí hore komínom a len tak bez akejkoľvek 
kontroly, lebo nemôžeme kontrolovať. Nemôžeme kontrolovať? To je čo za zákon? Keď základom 
dobrého spravovania štátu je dobrá kontrola. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ak mi dovolíte, len veľmi stručne vysvetlím, že o čo ide. 
Ide o to, že developerský poplatok sa neplatí z celkovej rozlohy budovy, keď má povedzme budova 
stotisíc metrov štvorcových, ale platí sa len z komerčnej plochy bez technického zázemia. A je 
otázka, že ktoré miestnosti odpočítať, alebo nie. Je fakt, že tá novela zákona od prvého decembra už 
naozaj vniesla do toho poriadok, už sa tam explicitne hovorí, že schodiská nie, ostatné veci áno. My 
sme to riešili aj v minulosti. Napríklad ten istý developer mal snahu pri Klingerke nezapočítať 
nadzemné garáže, ktoré nemajú plné steny. Odmietli sme to, lebo dvestotisíc eur navyše, ktoré sme 
mu vyrubili, ktoré sám nezapočítal, čiže kontrolujeme to aj my. To isté mali snahu pri Eurovei II, 
šesť poschodí nadzemnej garáže nezapočítať, započítali sme ich, to je šesťstotisíc eur navyše, ktoré 
sme mu vyrubili proti tomu, čo on chcel. Je pravda, že nie je v našich silách administratívne zvlášť 
pri takýchto obrovských budovách kontrolovať každú miestnosť po miestnôstke a hlavne do prvého 
decembra to bola vec názoru. Bude iný názor, malo metodické usmernenie ministerstva, iný názor 
mali povedzme aj súdy aj dôvodová správa zákona, to metodické usmernenie tiež prišlo pomerne 
neskoro. Tie problémy teraz pre budovy od prvého decembra by mali byť vyriešené, lebo novela 
zákona, ktorá už bola schválená, platí, to do veľkej miery jasnejšie zadefinuje. Najlepšie riešenie by 
bolo, keby radšej namiesto tridsaťpäť eur sa platilo tridsať, ale za sto percent podlahovej plochy 
vybrali by sme viac peňazí a žiadne tieto problémy by neboli. Pardon, pani Šimončičová. Už nie? 
Dobre. Pán predseda Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Ja som presvedčený o tom, že vieme kontrolovať 
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a vyrubiť poplatok aj za obdobie pred tridsiatym novembrom, odkedy platí novela, kde sú 
miestnosti presnejšie definované a mimochodom sú definované takisto ako predtým v metodickom 
usmernení finančnej správy a naozaj, aby bolo jasné o čom je táto diskusia, lebo tento poplatok za 
rozvoj. Sú developeri, ktorí tam zarátajú všetko, aj v minulosti tam zarátavali schodiská, chodby, 
technologické miestnosti, garáže, pokiaľ neni hlbšie ako jeden meter pod zemou, pričom už mnohí 
toto samozrejme nemali. Sú developeri, ktorí to zarátavali, ale iní si to škrtali s tým, že však duch 
zákona, ani nie duch, ale zámer bol iný, ako my tu ideme podľa zákonov. Keď raz zákon hovorí 
o miestnosti a technologická miestnosť je miestnosť, chodba je miestnosť, ak to niekomu nie je 
jasnejšie, tak metodický pokyn upresnil, že miestnosť je naozaj niečo, čo je uzavreté stenami. 
Minimálna výška myslím meter tridsať a podobne. Akože definované to bolo. Ako o tomto ja 
nechcem nejak diskutovať, lebo je to zjavné a prepáčte, ale ja som naozaj presvedčený o tom, že to, 
čo J&T chcelo spraviť a možno aj iní, ako neviem o tom, lebo iné som neprepočítaval, ale nás 
chcelo pripraviť o dosť veľa peňazí a nielen vďaka tomu, že od tridsiateho novembra je nový zákon. 
Ako tie peniaze ja by som dal kľudne aj trestné oznámenie, ak by platil aj starý zákon, lebo to 
vnímam, že to, že oni si to nezapočítali a je to ich názor. Keď raz zákon hovorí o miestnosti a oni si 
povedia, že len miestnosti, ktoré predávame a chodbu nepredávame, technologickú miestnosť 
nepredávame, to je, vykrúcajú sa a fakt je úplne inde. Čiže práve preto som presvedčený o tom, že 
by sme mali skontrolovať všetky veľké investičné zámery. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem a ja upozorňujem, že výsledok nášho rokovania 
bol presne opačný a že je to práve zmena zákona, ktorá zadefinovala veci, ktoré hovoríte od prvého 
decembra. Sedeli sme na tom rokovaní dvaja a je zaujímavé, že si pamätáme dva úplne iné závery, 
každopádne výsledok je, že náš úrad sa ani raz nenechal zaviesť, vždy sme vyrubili viac, než 
samotný developer chcel a žiadal a rovnako aj v tomto prípade získame dvestotisíc eur navyše. 
Ďakujem veľmi pekne. Pýtam sa, či sa ešte niekto ďalší chce prihlásiť do rozpravy? Ak nie, končím 
možnosť prihlásiť sa do rozpravy k tomuto bodu a dávam slovo návrhovej komisii. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, prosím dajte hlasovať 
k bodu číslo 13 - Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov na prvý polrok 2020. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, dámy a páni, 
hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že toto uznesenie sme prijali počtom hlasov dvadsať za 
z dvadsaťdva prítomných, dvaja poslanci nehlasovali. 

hlasovanie č.  20 
za: 20  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 2 

  –  uzn. č. 167/X/2019 
 
 
Bod č. 14 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom programu je kontrola plnenia uznesení 
miestneho zastupiteľstva. Poprosím pána prednostu o úvodné slovo k materiálu. 
 
Mgr. Pavol Balžanka, prednosta miestneho úradu: Ďakujem pekne, pán starosta, ctené 
zastupiteľstvo, ideme do finále. Pred sebou máme posledný printový materiál predložený v rámci 
riadneho programu a tým je plnenie uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov tak, ako bol spracovaný odborom organizačným referátom, organizačným a správy 
registratúry. Ďakujem pekne. 
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Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu 
k tomuto bodu. Ďakujem, ak sa nikto nehlási, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím 
návrhovú komisiu. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, prosím dajte hlasovať 
k bodu 14 - Kontrola plnenia uznesení. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujte prosím 
o návrhu uznesenia, ako bolo predložené. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh sme prijali počtom hlasov dvadsaťdva za 
z dvadsaťdva prítomných. 

hlasovanie č.  21 
za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 168/X/2019 
 
Bod č. 15 
Interpelácie 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom programu je bod číslo 15 - Interpelácie. 
Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prvý prihlásený do rozpravy pán predseda Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Ja tu mám interpeláciu kolegyne Ďurajkovej, ku 
ktorému som sa ja pripojil, aby teda mohlo aj odznieť, lebo kolegyňa bola ospravedlnená, musela 
odísť kvôli zdravotnému stavu dieťaťa, takže interpelujem starostu Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov. Znenie. Chceli by sme vyžiadať informáciu o rozpise prác na rekonštrukciu Obilnej ulice 
spolu s cenníkom prác, ktoré vyčíslia a ukážu, koľko daná rekonštrukcia finančne stála. Dôvodom 
je mylná informácia, ktorá bola publikovaná aj na oficiálnej stránke mestskej časti, že developer 
/nezrozumiteľné/... zafinancoval celú rekonštrukciu na vlastné náklady, pričom rekonštrukcia bola 
hradená zo zápočtu za budúci nájom spoločnosti Cultus a.s. za časť jeho pozemkov. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem a opäť sa musím ohradiť. Developer 
zafinancoval sám z vlastných zdrojov, presne tak, ako bolo napísané a až následne si zápočtom 
v budúcich rokoch vráti odpočítaním nájmu, ktorý by sám nepotreboval, ale tak sme sa dohodli, tie 
peniaze. Čiže naozaj tú opravu v súčasnosti zafinancoval sám z vlastných zdrojov. Na tej vete nie je 
nič nepravdivé a nie je to mylná informácia. Nie som si istý, či my ako úrad budeme vedieť dať 
odpoveď na túto interpeláciu, keďže zmluvu uzatváral Cultus akciová spoločnosť, ako naša dcérska 
spoločnosť. Ak sa nikto ďalší nehlási k tomuto bodu, končím rozpravu k bodu číslo 15. 
 
 
Bod č. 16 
Rôzne 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Posledným bodom dnešného zastupiteľstva je bod číslo 
16 - Rôzne. Nech sa páči, otváram rozpravu v bode Rôzne. Ako prvá pani poslankyňa Biharyová. 
 
JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. My sme sa s pani 
poslankyňou Barancovou rozhodli predložiť ešte jeden materiál, alebo teda jeden návrh a dovoľte 
mi ho teda prečítať. Určite si mnoho z vás, vážení poslanci, vážené poslankyne, určite si mnoho 
z vás všimlo, že v poslednej dobe sa na sociálnej sieti Facebook rozmohli skupiny, ktoré s mestskou 
časťou nie sú nijako prepojené. Tým, že svojim názvom pripomínajú oficiálny ružinovský 
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mesačník, vyvolávajú v bežnom užívateľovi sociálnych sietí dojem, že práve toto je miesto, kde 
dostanú oficiálne informácie o dianí v Ružinove. A to bol len jeden príklad. Nechcem tu riešiť ani 
to, či sa v poslednej dobe rozmohol jav, kedy namiesto používania oficiálnych komunikačných 
kanálov, ľudia z Ružinova jednoducho niečo napíšu na Facebook a čakajú, že dostanú oficiálnu 
odpoveď, či už od starostu, alebo od zamestnancov miestneho úradu. Taktiež tu nechcem ani 
rozoberať to, akým spôsobom sa dostali k správe týchto niektorých skupín ľudia, ktorí s miestnym 
úradom nemajú ani s časopisom nič spoločné. Hlavným problémom ale vidíme aj s pani 
poslankyňou Barancovou niekde inde. Niektorí administrátori skupín nadávajú obyvateľom 
Ružinova napríklad citujem, že majú hovná v hlave a podobne. Sme absolútne presvedčené o tom, 
že takéto konanie je v rozpore s dobrými mravmi a v mnohých prípadoch zasahuje do ľudskej 
dôstojnosti obyvateľov Ružinova. Keďže mnoho ľudí a to nehovorím o tej možno desiatke, ktorí 
v tejto skupine doslova žijú, ale o tých, ktorí majú naopak skutočný život a táto skupina slúži pre 
nich vyslovene ako zdroj informácií o tom, čo sa v Ružinove deje, má stále pocit, že je to oficiálna 
skupina mestskej časti a tieto vyjadrenia si spájajú nielen s úradom a starostom, ale aj s každým 
jedným z nás poslancov. Vzhľadom na to, že tieto aktivity nemáme ako ovplyvniť ani im zamedziť 
navrhujeme, aby sme jasne občanom ukázali, že takýto spôsob komunikácie považujeme za 
neakceptovateľný. Navrhujeme preto, aby sme prijali uznesenie, v ktorom jasne zadefinujeme, čo 
sú oficiálne komunikačné kanály mestskej časti, starostu a poslancov. Poslanci si môžu svoje 
komunikačné kanály doplniť na webovom sídle úradu v časti poslanci, kde sa aj v súčasnosti 
nachádzajú ich telefónne čísla, prípadne mailové adresy. Môžu si tam doplniť aj odkazy na 
Facebookové stránky jednotlivých poslancov. Je to transparentné a do budúcnosti to bude slúžiť aj 
na ochranu každého z nás, aby sa nám nestalo, že niektoré môžu byť zneužité na komunikáciu 
s občanmi v našom mene a skutočnosť bude iná. Takže preto navrhujeme aj s pani poslankyňou 
Barancovou nasledovné uznesenie. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov sa 
dištancuje od nevhodných aktivít na Facebookových stránkach, ktorých názvy nápadne pripomínajú 
názov bezplatného mesačníka Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Po druhé, na oficiálnu 
komunikáciu s mestskou časťou slúžia všetky kanály, ktoré sú, alebo v budúcnosti budú uverejnené 
na webovom sídle úradu www.ruzinov.sk a po tretie, na oficiálnu komunikáciu s poslancami sú 
určené komunikačné kanály, telefónne číslo, mailová adresa a Facebook stránka uverejnené na 
webovom sídle úradu v časti poslanci. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave nasleduje pán poslanec 
Mačuha. 
 
Mgr. Maroš Mačuha, PhD, poslanec MZ: Dobrý deň. Ja mám takú milú povinnosť. Chcel by som 
pozvať všetkých prítomných poslancov, ale aj divákov nášho priameho prenosu na Vianočné trhy 
na Dulovo námestie, ktoré sa mi podarilo tento rok prvýkrát zorganizovať až do dvadsiateho 
druhého decembra. Máte možnosť nielen Ružinovčania, ale teda aj obyvatelia Bratislavy si prísť 
vychutnať naozaj veľmi kvalitnú gastronómiu, ktorú tam máme v stánkoch. Máme tam živú hudbu, 
máme tam kolotoč pre deti. Čiže chceme spropagovať podujatie nielen teda medzi poslancami, ale 
medzi divákmi. Srdečne vás pozývam na Dulovo námestie na Vianočné trhy. Ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave pani 
viceprimátorka Štasselová. 
 
Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. My sme s Petrom Hercegom na 
základe čerstvej skúsenosti v Petržalke, keď si od miestneho úradu skupina, ktorá sa nazvala Mladí 
kresťania, alebo tak nejako, zarezervovala priestor na stretnutie a svoju prezentáciu, tak pod takouto 
žiadosťou vlastne potom vysvitlo, že je to Ľudová strana Naše Slovensko Mariána Kotlebu. Preto 
by sme preventívne chceli podať uznesenie, ktoré znie. Miestne zastupiteľstvo Mestská časť 
Bratislava - Ružinov odporúča starostovi mestskej časti, ako štatutárovi a rozpočtovým 
a príspevkovým organizáciám mestskej časti neposkytnúť svoje priestory na účely stretávania sa 



47 
 

s verejnosťou a propagáciu extrémizmus a fašizmus podporujúcej politickej strany, alebo združenia, 
ktorých činnosti vykazujú znaky hanobenia národa, rasy a presvedčenia a podnecovania 
k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem pani viceprimátorka. Ak by ste sa spýtali vedeli 
by ste, že takýto ústny príkaz som už vydal. Čiže je to opäť také do otvorených dverí. Takisto som 
preveroval, v akom stave to bolo u nás, takisto aj bolo u nás niekoľko pokusov o prenájom našich 
priestorov, pričom ani raz sa to nerobí pod oficiálnou značkou žiadneho združenia, alebo politickej 
strany, ale tie snahy boli prenajať to na individuálnu osobu, alebo na združenie pod nejakou 
kresťanskou hlavičkou a podobne, ale pritom išlo o tých istých ľudí a naši zamestnanci sú riadne 
usmernení a dokonca, čo som hlavne hrozne rád a naozaj sa teším aj sami to chápali aj bez toho, 
aby toto usmernenie odo mňa dostali a nevyšli nikdy v ústrety takejto požiadavke. Ďalšia v rozprave 
pani poslankyňa Šimončičová. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Tak už mnou 
avizovaný návrh rozpočtu. Ja nejdem dávať žiadne uznesenie, lebo verím, že to prijmete a sám 
budete postupovať tak, ako ste povedali. Vo štvrtok bude známe, o koľko mesto zvýši a či zvýši 
dane z nehnuteľností. Z toho sa potom bude odvíjať rozpočet Mestskej časti Ružinov. A ešte niečo 
tuším spomenuli, že do Vianoc by ste nám možno mohli nejaký prvý nástrel nám nejako 
predostrieť, alebo prezentovať, ale ja by som vás chcela poprosiť, chcela by som vás pán starosta 
poprosiť, keby ste to urobili sám, aby som nemusela dávať návrh na uznesenie, že by sme komisie, 
ktoré majú ešte niečo do rozpočtu, ale nemali to ako predostrieť, lebo neboli vyzvané k tomu, aby to 
prípadne do týždňa dali nejaké návrhy, že keď budete robiť prvý nejaký nástrel rozpočtu, aby už 
pani Lehotayová aj oddelenie s tým počítalo, že napríklad naša komisia bude žiadať, ja teraz 
neviem vymyslieť koľko, lebo len poviem, že určite budeme chcieť v rámci tých adaptačných 
stratégií žiadať nejaké peniaze, čo ja viem na zasakovacie pásy na zadržiavanie vody v krajine na 
budúci rok, na zelené strechy a podobne. Teraz vám neviem povedať sumu, ale dajte nám nejaký 
týždeň, komisiám, aby sa to stihlo do toho dostať a aby ste vedeli s čím pracovať, s akým návrhom. 
To by bolo dobré, keby predsedovia komisií mali takú možnosť vám poslať nejaké návrhy, ktoré 
potom sa rozhodnete, či prijmete, alebo nie. Ale toto budú naše požiadavky. Toto vás prosím, 
ďakujem pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. My samozrejme zbierame počas 
celého roka požiadavky a nie je nutné byť vyzvaný. Chcem upozorniť, že ale nemá zmysel dávať do 
rozpočtu sumu, pokiaľ nie je krytá reálnymi projektami, ktoré sú pripravené aj na realizáciu. To 
znamená, nemá zmysel napríklad dať do rozpočtu milión eur na zelené strechy, pokiaľ nie je žiaden 
projekt. Na to treba stavebné povolenie a určite vieme, že sa nezrealizuje niečo za takúto sumu 
v budúcom roku. Čiže tam vás poprosím, aby ste toto brali na zreteľ. S faktickou poznámkou pán 
predseda Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. To je presne úloha komisií, aby pripravovali nejaké 
vstupy do rozpočtu a tiež samozrejme po usmernení so zamestnancami úradu. Čiže je logické, že to 
nemôže byť, že niekto si z brucha vymyslí naozaj nejakú zelenú strechu niekde, keď nie je projekt 
a bude tam možno nejaký problém, ale práve preto by bolo ideálne, keby možno tá diskusia na 
komisiách začínala kalendárne povedzme v septembri, že aha toto my, ako poslanci a komisia 
sústrediaca sa na nejakú oblasť vnímame ako prioritu a to by sa doladilo na základe spätnej väzby, 
či už z úradu investičného oddelenia, alebo zodpovedajúceho gesčného oddelenia a ekonomického 
od pani Lehotayovej a už k tomu štandardnému decembru, ktorý tento rok nemáme, ale 
v budúcnosti verím, že bude, to už bude naozaj utrasené, že to nepôjde len cez poslanecké kluby 
a priority poslancov, ale povedal by som tak odbornejšie od komisií. Lebo to je vlastne ten priestor, 
kde naozaj tie návrhy sa majú diskutovať a to je presne úloha komisií. Čiže bude fajn, ak to takto 
bude fungovať aj povedzme neformálna dohoda, že od septembra. 
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Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Chcel som len zdôrazniť, že komisie sú poradné orgány 
zastupiteľstva, nie miestneho úradu. Pán Herceg, ešte s riadnym vystúpením. Aha pardon, pani 
Šimončičová. 
 
Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja som len chcela podotknúť, že 
tak, ako sme mali tento rok v rozpočte tých dvestopäťdesiattisíc odhadom na výsadbu stromov, 
alebo stromoradí, to tiež bolo také, že tak veľmi odhadom a ani zďaleka sme sa nepriblížili k tej 
sume, tak takéto sumy môžeme mať aj budúci rok, pán starosta. Takže ďalších dvestopäťdesiattisíc 
ak to prešlo tento rok, možno prejde aj na budúci rok. Ale to len žartujem. Dúfam, že budeme 
presnejší na budúci rok. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Aktuálne sme v stave, že po zrušení všetkej výsadby a po 
zrušení všetkých výdavkov sme stále sedemstotisíc krátki v rozpočte kvôli všetkým tým zvýšeným 
výdavkom. Preto som ani nedával takýto návrh rozpočtu vám na diskusiu, ale čakáme na to mestské 
zastupiteľstvo. Pán poslanec Herceg. 
 
Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Ešte teda trošku len dve vety k tomu rozpočtu. Ja 
som už komunikoval s pani Pagáčovou, asi by bolo dobré potom to aj na komisii prejsť. Dala tam 
návrh na sedemdesiattisíc eur, ak sa nemýlim, na údržbu zelene v areáloch škôl, materských škôl, 
základných škôl. Čo má logiku a je to v súlade s tým teda čo chceme nejakým spôsobom pomôcť 
tým školám, ktoré nám zas na oplátku sprístupnia tie areály pre športovanie verejnosti a podobne. 
Čiže to je typický príklad položky, ktorá nejaký zmysel má, ale je dobre keď je prediskutovaná. 
Čiže bol by som rád, toto keby sme zas na komisii prešli a povedzme podporili, ale teda iný návrh 
mám ešte. V rámci bodu rôzne v zmysle diskusie, či už s pánom kontrolórom Furinom, alebo teda 
následnej diskusie mám návrh uznesenia v rámci tohto bodu rôzne a to v znení. Miestne 
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov žiada starostu mestskej časti Martina Chrena, aby 
miestny úrad zabezpečil opatrenia na overovanie veľkosti výmery plôch pre vyrubenie miestneho 
poplatku za rozvoj. Koniec uznesenia. Možno doplnenie. Ja si viem predstaviť, že by si kľudne aj 
teda finančné oddelenie, alebo teda oddelenie správy, neviem presne ako sa volá, aj kľudne 
outsorcovalo možno na dva mesiace niekoho, kto tomu rozumie, viac vie čítať tabuľky z výkresov, 
vie to porovnať s tým, čo vydokladoval developer a na základe toho porovnania spraviť taký 
prepočet, ako som napríklad robil ja a vie povedať, že či je to v poriadku, alebo je tam niečo 
nepriznané, nedovyrubené a takýmto spôsobom upratať aspoň spätne tie najväčšie a už potom by sa 
videlo, koľko to stojí, či sa oplatí takého človeka mať full time a zarobí nám desaťtisíce, stotisíce 
eur, alebo to stačí ako jednorazovú čistiacu vec možno na základe dohody o vykonaní práce a 
podobne. Skrátka vymyslieť, ako by sme mali fungovať, lebo ja naozaj tu vnímam veľký priestor na 
to, aby sme získali peniaze pre obyvateľov Ružinova také, aby boli férové a rovnaké pravidlá teda 
pre každého developera. Ďakujem. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: S faktickou poznámkou pán vicestarosta Patoprstý. 
 
Ing. Martin Patoprstý, vicestarosta MČ Bratislava – Ružinov: Ďakujem za slovo pán starosta. 
Zareagujem na tú údržbu školských areálov. Tento rok sme to prvýkrát začali testovať, pretože 
zrovna aj teraz tu máme rozpísaný mail pre pani riaditeľku z jednej základnej školy, ktorá nás žiada, 
že nemajú na to finančné prostriedky, aby sa starali nielen o tú základnú údržbu, ako je kosenie 
a následne likvidácia toho biologického odpadu, ale aj o údržbu, alebo výruby stromov, pretože tie 
školské areály, ako vieme, sú dosť rozľahlé, zeleň je rovnako zanedbaná ako v celej mestskej časti, 
ako v celej Bratislave a práve z toho pramení tá čiastka sedemdesiattisíc eur, ktorá z časti bude 
sanovať havarijné stavy stromov, aby sa nám nestávali nešťastia, ktoré sa už stali aj v Bratislave aj 
v inom meste a zároveň na nejaké také akútne potreby, keď bude treba napríklad ako teraz je na 
jeseň obrovské množstvo lístia a už niektoré školy nemajú finančné prostriedky na to, aby to lístie 
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odpratávali a aby ho nechávali odvážať, pretože to nie je len o pohrabaní toho lístia, ale aj o tom, že 
musí prísť či VPS-ka, alebo iná firma, ktorá to lístie naloží a odvezie buď na ekologickú skládku, 
alebo inak zhodnotí. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dodám asi, že sedemdesiattisíc eur pri všetkej 
starostlivosti vrátane orezov zďaleka nebude stačiť na všetky naše areály, takže bude sa aj treba 
rozhodnúť, že o ktoré školy sa budeme starať a o ktoré nie, lebo to vytvorí pri tejto sume pomerne 
veľký súboj medzi nimi, si viem predstaviť. Ďakujem veľmi pekne, ešte pán poslanec Matúšek. 
 
Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MZ: Môžem výnimočne ísť bližšie k vám? 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ale treba do mikrofónu hovoriť. 
 
Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MZ: Ďalej to nejde. Chcel som si nájsť lepšie miesto. Budem 
diskutovať v bode Rôznom osobne, spontánne, tak prepáčte, že som si nepýtal od vás súhlas, ale 
ako najstarší poslanec považujem po  tom úvode, ktoré slová milé od starostu začali, že sa stará 
o nás všetkých a dal nám darček, čo my by sme mali dá sa povedať, mu niekoľkonásobne vo 
väčšom objeme pripraviť, tak musíte sa vážený pán starosta uskromniť iba s takým čarovným 
slovom, ako ďakujeme. Ďakujeme za to, že vediete veľmi korektne, odborne zastupiteľstvo, šetríte 
časom a predovšetkým toto v minulom volebnom období nebolo. Je to moje posledné volebné 
obdobie, ja nepotrebujem si prihrievať polievočku. Pán starosta vie veľmi dobre, že keď niečo 
nesedí, že dokážem byť nepríjemný a chcem predovšetkým poďakovať za to, že ide osobným 
príkladom. Ja som bol včera na chodbe a vypočul som si profesionálku, ktorá je v jeho tíme ako 
zamestnankyňa. Netušila, že to počujem a hovorila pravdu. Nestretla sa s človekom vo funkcii 
starostu, ktorý je tak zapálený a toľko robí pre Ružinov. Ja to môžem potvrdiť. Robí pre Ružinov, aj 
keď sa nevieme v určitých veciach, som nezaradený, tri tímy dohodnúť, že či je, alebo nie je názor 
na mnohé veci, by som povedal, zhodný, ale vždy si to vieme vydiskutovať a práve to je jeho 
dominanta, že ten priestor nám dáva všetkým. Môžem ešte dokončiť to? Takže prajem 
predovšetkým pánovi starostovi veľa, veľa zdravia a aby nezaspal na vavrínoch a pripájam, že ten 
tím, ktorý má okolo seba, pána prednostu, vicestarostov a kontrolóra, že naďalej do budúceho roku 
budú ešte aktívnejšie robiť a ja si myslím, že aj ten kolektív, ktorý tu je, v ktorom ja sa osobne cítim 
oveľa lepšie, ako v minulom období, ako nezaradený, tak vám všetkým prajem, ako znova 
opakujem, najstarší poslanec, krásne pohodové Vianoce včetne zamestnancov, ktorí tu ešte 
vydržali. Samozrejme patrí to všetkým zamestnancom a dúfajme, že v zdraví a správnou nohou 
vykročíme do nového roku. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem na svoju obranu uvediem len, že toto naozaj 
nebolo nijak dohodnuté, aj pre mňa to bolo prekvapenie. Dámy a páni, ak sa nikto ďalší nehlási do 
rozpravy, tak ukončujem rozpravu v bode Rôzne a poprosím návrhovú komisiu, aby dala hlasovať 
o jednotlivých návrhoch, ktoré boli v bode rôzne prednesené v poradí, v akom boli prednesené. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: No pán starosta, prosím dajte 
hlasovať k návrhu uznesenia k bodu Rôzne, ktorý podala pani poslankyňa Biharyová a pani 
Barancová, keď neviem, či to mám čítať, alebo podľa toho znenia, ako to pani Biharyová prečítala. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Je treba to prečítať? Kľúčové slovo Facebook. Ak nie, 
bolo to prednesené. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Dajte prosím hlasovať. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, hlasujte teda o navrhnutom uznesení 
prosím. 
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Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté počtom hlasov štrnásť za, deväť sa 
zdržalo z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č.  22 
za: 14  proti: 0  zdržali sa: 9  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 169/X/2019 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Prosím ďalšie uznesenie. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Pán starosta, prosím vás dajte 
hlasovať k návrhu uznesenia bodu Rôzne, ktorý podal pán poslanec Herceg a pani poslankyňa 
Štasselová. Tiež neviem, či treba prečítať, alebo si ho pamätáme podľa znenia, ako pán Herceg 
prečítal. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Myslím, že pamätáme, takže nech sa páči dámy a páni, 
hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednohlasne počtom hlasov 
dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných.  

hlasovanie č.  23 
za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

  –  uzn. č. 170/X/2019 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Poprosím ďalší návrh. 
 
Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka návrhovej komisie: Posledné uznesenie pán starosta, 
dajte prosím o ňom hlasovať k bodu Rôzne, podáva ho pán poslanec Herceg a týka sa to, aby 
miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby miestny úrad zabezpečil opatrenia na overenie veľkosti 
výmery plôch pre vyrubenie miestneho poplatku za rozvoj. 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že... Problém s hlasovacím zariadením? Chcete opakovať 
hlasovanie? Čiže uznesenie bolo prijaté počtom hlasov dvadsaťjeden za, jeden poslanec sa zdržal, 
jeden nehlasoval z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č.  24 
za: 21  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 1 

  –  uzn. č. 171/X/2019 
 
Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, týmto sme vyčerpali celý program 
rokovania. Dovoľte mi ešte prosím vsunúť, tak veľmi stručne, taký posledný neformálny bod, 
nazval by som ho, že farské oznamy, ako to býva vždy na konci. Udialo sa niekoľko vecí, o ktorých 
vás chcem aj oficiálne informovať. Po prvé, vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Bratislave 
schválila financovanie projektu Komplexnej obnovy a rekonštrukcie našich hokejových štadiónov, 
vrátane dostavby hotela a výstavby novej plavárne v tejto lokalite pri teda Zimnom štadióne 
Vladimíra Dzurillu. Zatiaľ nemáme ešte viac informácií, keďže čakáme, aby nás ministerstvo 
financií oslovilo teda s návrhom zmluvy, ktorú budeme musieť podpísať a následne by sme teda 
vedeli tieto prostriedky zakomponovať do rozpočtu a pripraviť vhodnú formu súťaže na výber teda 
zhotoviteľa daného projektu a určite sa k tomu vrátime čo najskôr, keď budeme mať tú zmluvu 
podpísanú. Rovnako teda predpokladám, že návrh rozpočtu vám začiatkom budúceho týždňa na 
základe výsledkov rokovania miestneho zastupiteľstva budeme vedieť doručiť cestou predsedov 
poslaneckých klubov najprv a poprosím aj predsedov poslaneckých klubov, aby sa pripravili, že 
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keď teda budeme mať ten materiál pripravený, v priebehu budúceho týždňa zvolám rokovanie na 
úrovni predsedov klubov. Ako tu už zaznelo, chcem vás pozvať jednak na Majstrovstvá sveta 
v hokeji žien do osemnásť rokov, čo je skutočne, že veľká udalosť prvýkrát sa niečo také, podujatie 
medzinárodné takéhoto rozsahu udeje v Ružinove na našom štadióne. Sme na to patrične hrdí. 
Ďakujem aj RŠK, bez ktorého by sa to nedalo udiať a aj na zajtrajšiu prezentáciu, ktorá je teda 
neverejná pre členov nášho poslaneckého zboru tak, ako sme už niekoľkokrát robili prezentáciu 
investičných zámerov, ktoré sa snažíme v tej najprvšej fáze odhaľovať a prinášať vám. Bude tam 
len možno zo zaujímavosti uvediem prvýkrát predstavený aj návrh nášho klientskeho centra, 
rekonštrukcie teda spodnej časti tohto nášho miestneho úradu, aby sme boli bližšie k občanom. No 
a na záver mi dovoľte naozaj poďakovať za ten rok, ktorý sme spolu v konštruktívnej diskusii 
strávili a zaželať vám všetkým, s ktorými sa už nestretneme, šťastné a veselé Vianoce a všetko len 
to najlepšie do nového roka, hlavne veľa zdravia, šťastia a energie do našej spoločnej práce pre 
lepší Ružinov. Ďakujem veľmi pekne. A predtým, než sa rozídeme ešte vás poprosím o záverečné 
prezenčné hlasovanie z dnešného rokovania. 
 
Záverečná prezentácia: 23 
 
 
Overovatelia: 
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