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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

z rokovania XII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 04. mája 2020 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Martin Chren – starosta 

 

Overovatelia :  Ing. Michal Gašaj, PhD., Ing. Martin Patoprstý,  

 

Návrhová komisia:       Mgr. Maroš Mačuha, PhD., Ing. arch. Lucia Štasselová,  Mgr. Michal Vicáň 

 

Ospravedlnená: Ing. František Bolgáč, Ing. Katarína Šimončičová 

 

 

 

 

Schválený program: 
 

  Otvorenie,  voľba  overovateľov,  voľba návrhovej komisie, schválenie  programu 

     - uznesenie č. 183/XII/2020  

1. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020 

- uznesenie č. 184/XII/2020  

2. Návrh na obstaranie nového investičného a kontokorentného úveru pre mestskú časť 

Bratislava-Ružinov 

 - uznesenie č. 185/XII/2020  

2a) Návrh opatrení mestskej časti Bratislava-Ružinov ako jediného akcionára spoločnosti 

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. v súvislosti s aktuálnym vývojom jeho 

finančnej situácie  

       - uznesenie č. 186/XII/2020 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2020  zo dňa 

............ o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Ružinov 

 - uznesenie č. 187/XII/2020 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2020 zo dňa  

............ o zriadení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava 

   - uznesenie č. 188/XII/2020 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2020 zo dňa 

............ o zrušení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava 

  - uznesenie č. 189/XII/2020  

6.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ....../2020    zo dňa 

..........., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti 

Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018 a 

všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 zo dňa 25. júna 2019  

  - uznesenie č. 190/XII/2020 
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7. Návrh na poskytnutie bytovej náhrady Ondrejovi Miťkovi a Tatiane Miťkovej   zo Zimného 

štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave  

  - uznesenie č. 191/XII/2020  

8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a  drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

  - uznesenie č. 192/XII/2020 

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

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov 

v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, a.s. 

  - uznesenie č. 193/XII/2020 

10. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 - uznesenie č. 194/XII/2020 

10a)  Návrh na doplnenie sobášiaceho poslanca mestskej časti Bratislava-Ružinov 

         - uznesenie č. 195/XII/2020 

10b) Návrh na bezodplatné nadobudnutie vlastníckeho práva k hracím prvkom a príslušenstvu 

(oplotenie, lavičky) na detskom ihrisku Inovec a detskom ihrisku Vlčie hrdlo, kat. úz. Ružinov, 

z vlastníctva darcu spoločnosti SLOVNAFT, a. s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 

IČO: 31 322 832 do vlastníctva obdarovaného mestskej časti Bratislava-Ružinov, so sídlom 

Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155 a na schválenie nájmu častí pozemkov 

registra „C“ KN parc. č. 5017/2 a 3906/1, kat. úz. Ružinov, do nájmu mestskej časti Bratislava-

Ružinov 

         - uznesenie č. 196/XII/2020  

10c)  Návrh na odvolanie a voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Ružinov 

         - bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  

10d)  Návrh na odvolanie a voľbu člena Dotačnej komisie MZ mestskej časti Bratislava-Ružinov 

          - bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

11. Interpelácie  

12. Rôzne 

 

S vylúčením verejnosti  

v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, číslo: 

OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020, ktorým sa štátnym orgánom a orgánom územnej 

samosprávy ukladá povinnosť od 22.4.2020 do odvolania:  

 „Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti 

občanov“.  

 

Právo verejnosti byť informovaný o priebehu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov a v záujme zachovania čo najväčšej transparentnosti bol aj tento krát priebeh 

rokovania miestneho zastupiteľstva zabezpečený priamym prenosom v rámci vysielania televízie 

Ružinov.  
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PREPIS 

 

z XII. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 04. 05. 2020 o 14:00 hod. 

v zasadacej miestnosti Miestneho zastupiteľstva 

 

 

Bod  

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

Martin Chren, starosta Ružinova: Príjemný dobrý deň vážené dámy poslankyne, vážení páni 

poslanci, zaujmite prosím svoje miesta. Dovoľte mi privítať vás na dvanástom zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov v tomto volebnom období. 

Toto miestne zastupiteľstva sa uskutočňuje za zvláštnych okolností v súvislosti s bohužiaľ 

stále ešte prebiehajúcou mimoriadnou situáciou vyhlásenou vládou Slovenskej republiky 

z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19, nového koronavírusu. Preto sme pripravili 

niekoľko opatrení, okrem toho, že teda v súlade s upraveným zákonom sa toto miestne 

zastupiteľstvo musí konať bez účasti verejnosti. Verejnosť, právo verejnosti na informácie 

je zabezpečená priamym prenosom z tohto zastupiteľstva, ktorý zabezpečuje Ružinovská 

televízia. Pripravili sme aj niekoľko ďalších opatrení. Každý z vás má možnosť otestovať sa 

rýchlotestom na prítomnosť koronavírusu pred vstupom do tejto rokovacej miestnosti. 

Bezpečnostné opatrenia sú rozšírené aj o vzdialenejšie sedenie, než býva zvykom na našich 

zastupiteľstvách. Za týmto účelom sme si zapožičali aj nové hlasovacie zariadenia 

z Miestneho úradu Nové Mesto, zároveň mi dovoľte informovať vás, že tento mesiac 

Mestská časť Nové Mesto bude mať svoje riadne zastupiteľstvo tu u nás v našich 

priestoroch, keďže oni sami nemajú dostatočne veľkú zasadačku, aby ho vedeli 

zorganizovať. Čiže sme spojili také, nazvem to, že príjemné s užitočným. Toto hlasovacie 

zariadenie, ktoré máte pred sebou, chcem vás upozorniť na dve základné veci. Poprosím 

vás, aby ste tie škatuľky neprisúvali bližšie k tej zadnej stene vášho stola, pretože na ich 

zadnej stene je vypínač a môžete si to hlasovacie zariadenie vypnúť, ak ho prudko 

posuniete. To je jedna vec a druhá vec, na rozdiel od našich hlasovacích zariadení, ktoré 

nemali dostatočne dlhé káble, sú teda napevno zabudované, tak tieto nepípajú pri začiatku 

hlasovania. Čiže ste zvyknutí, že keď sa začína hlasovať, tak sa ozve pípnutie. Dnes 

pípnutie sa nebude ozývať, tak prosím vás, aby sa nestalo, že niektorí nestihnete hlasovať, 

lebo budete čakať na pípnutie a nebude ho počuť. Na svojich stoloch máte od nás aj nejaké 

materiály. Bohužiaľ, dneska sme sa podobne ako hlavné mesto museli opäť uchýliť 

k plastovým fľašiam, aby bola zabezpečená bezpečnosť pitného režimu. Nemohli sme 

použiť tie také klasické sklenené krčahy. Máte od nás aj balíčky, v ktorých sa nachádzajú 

vaše preukazy dobrovoľníka a bundy dobrovoľníka. To je vybavenie, ktoré sme pripravili 

pre dobrovoľníkov mestskej časti pripravených pomáhať v čase pandémie. Dovolili sme si 

každého z vás vyhlásiť za dobrovoľníka, keďže drvivá väčšina z vás sa zapojila do rôznych 

aktivít, ktoré mestská časť robí. Všetci dobrovoľníci sú evidovaní ako jednotka civilnej 

ochrany, aby to bolo v súlade so zákonom. Máme na vás od kolegýň z nášho 

komunikačného jednu prosbu. Na zadnej strane preukazu je uvedené telefónne číslo, kam sa 

má overovať totožnosť v prípade, že za niekým príde dobrovoľník, preukáže sa preukazom 

a ten človek neverí, že to je naozaj dobrovoľník mestskej časti, môže na toto telefónne číslo 

zavolať a overiť si jeho totožnosť u nás na úrade. Prosím vás, nikde toto telefónne číslo 

nezverejňujte. Je to naozaj mobil, ktorý aj v súkromnom čase jeden z našich zamestnancov 

má, aby bol stále k dispozícii, ale nechceme, aby sa tam začalo vo veľkom telefonovať 

a aby tam ľudia riešili aj problémy, že potrebujú pomoc s umytím okien. Je to naozaj 

telefónne číslo, ktoré slúži len na to, keď za niekým príde človek, preukáže sa týmto 

preukazom, tak ten senior si môže overiť, že naozaj to nie je vymyslený preukaz, môže si 

zavolať k nám na mestskú časť a overiť si totožnosť toho človeka. Ďakujem vám veľmi 
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pekne, že ste sa mnohí prihlásili aj na distribúciu potravinovej pomoci obyvateľom z vašich 

volebných obvodov. Celkovo kolegovia, myslím, budú mať na konci zastupiteľstva 

nachystaných stojedenásť potravinových balíčkov, ktoré si poslanci a poslankyne vyžiadali, 

že ich chcú rozdistribuovať vo svojom okolí. Čiže ďakujeme, že aj týmto nám pomáhate 

zabezpečiť distribúciu. Na úvod mám ešte jednu veľmi milú povinnosť, aj keď som celkom 

zvedavý, ako to zvládneme teraz v čase koronavírusu. Dvaja z členov poslaneckého zboru 

Miestnej časti Ružinov oslávili významné okrúhle jubileum v poslednej dobe a ja by som 

im týmto chcel zablahoželať. Jedným z nich je poslanec pán Kamil Bodnár, ktorý myslím, 

že štyridsiatku a druhou je pani poslankyňa Petra Kurhajcová, ktorá ako to vždycky býva, 

už na veky bude oslavovať dvadsaťdeväť rokov a k tomuto jej teda tiež zablahoželáme. 

Takže chcel by som vám týmto oficiálne zablahoželať, nech sa páči, ak sem môžete na 

chvíľočku prísť. Takže blahoželanie samozrejme v mene celej mestskej časti aj v mene 

miestneho zastupiteľstva. Z rokovania na dnešnom zastupiteľstve sú ospravedlnení pán 

poslanec František Bolgáč a pani poslankyňa Katarína Šimončičová. Žiadna z poslankýň, 

ani žiaden z poslancov nepožiadali ani o neskorší, ani o skorší odchod z rokovania. Dámy 

a páni, teraz po tomto formálnom úvode si vás dovoľujem požiadať, aby sme si aj otestovali 

naše hlasovacie zariadenie. O úvodnú prezentáciu na rokovaní. Prosím vás zasunutím 

hlasovacej karty prejavte svoju prítomnosť na rokovaní. Pani poslankyňa ešte, kartu treba 

len zasunúť. Dobre, takže zvládli sme to všetci. Konštatujem, že prítomných zasunutím 

karty je dvadsaťtri poslancov. Nejaký gombík pán poslanec, prosím vás, stlačte. Čiže 

dvadsaťtri je aj prezentovaných poslancov, ale mimochodom teraz vidíme už len tým, že je 

karta zasunutá, že je niekto prítomný a ja by som vás chcel poprosiť týmto pádom, funguje 

to teraz tak aj na mestskom zastupiteľstve aj na župnom, ak budete vychádzať z miestnosti, 

prosím vás vyberte kartu z hlasovacieho zariadenia, lebo keď tam zostane zasunutá, tak vás 

to bude vykazovať ako prítomných, ktorí nehlasovali. Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, 

že sme uznášaniaschopní. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania navrhujem 

zvoliť pánov poslancov Michala Gašaja a Martina Patoprstého. Chcem sa spýtať, či má 

niekto iný návrh? Pokiaľ nie, tak dámy a páni prosím hlasujte o tom, že volíme 

overovateľov zápisnice. Neozýva sa pípnutie, čiže hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že za overovateľov zápisnice sme zvolili 

menovaných počtom hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných, nikto nebol proti, nikto 

sa nezdržal. 

hlasovanie č. 1 

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

 –  uzn. č. 183/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Do návrhovej komisie navrhujeme zvoliť pani 

viceprimátorku Štasselovú, pána poslanca Mačuhu a pána poslanca Vicáňa. Chcem sa 

spýtať, či má niekto iný návrh? Pokiaľ nie, tak ďakujem veľmi pekne a hlasujme prosím 

o zvolení troch menovaných do návrhovej komisie. Hlasujte prosím teraz.  

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že aj tým chýbajúcim pípnutím sme návrhovú 

komisiu zvolili počtom hlasov dvadsaťjeden za z dvadsaťtri prítomných, dvaja nehlasovali. 

hlasovanie č. 2 

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

 –  uzn. č. 183/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, obdržali ste návrh programu dnešného 

rokovania. V programe dnešného rokovania máme dvanásť riadnych bodov, pričom už 

máme avizované doplnenia do programu. V súlade s novelou zákona číslo 369/1990 

o obecnom zriadení musíme najprv nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schváliť 
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program ako celok a potom budeme navrhovať doplnenia programu. Prosím vás preto, 

hlasujte teraz o schválení programu najprv tak, ako bol predložený. Hlasujte prosím teraz. 

 

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

hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 3 

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

 –  uzn. č. 183/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, avizované materiály, ktoré majú byť 

predložené, ja viem teda o niekoľkých. Dva z nich by som rád navrhol doplniť do programu 

rokovania sám. Prvý z nich je materiál, ktorý splnomocňuje na prevzatie dvoch 

zrekonštruovaných detských ihrísk od spoločnosti Slovnaft. Spoločnosť Slovnaft vo Vlčom 

Hrdle zrekonštruovala dve detské ihriská a je pripravená odovzdať nám ich do majetku. 

Každé takéto zveľadenie majetku musí schváliť miestne zastupiteľstvo. Materiál sme 

naozaj, kvôli času bol dokončovaný ešte vo štvrtok minulý týždeň, preto je tak na poslednú 

chvíľu. Čiže to sú detské ihriská Slovnaft. Myslím, že vám bol rozoslaný a druhý materiál, 

ktorý by ste mali dostať na stoly v tejto chvíli, je materiál, ktorý jednohlasne požiadalo celé 

predstavenstvo VPS, v ktorom sú teda nominanti všetkých poslaneckých klubov, ktoré sú tu 

zastúpené a mám informáciu, že to bolo predrokované s jednotlivými predsedami 

poslaneckých klubov a je to materiál – Návrh opatrení, ktoré je potrebné prijať 

v spoločnosti VPS v súvislosti s prebiehajúcou krízou a s jej finančnou situáciou. Čiže to sú 

dva návrhy, ktoré teda prvý predkladáme my, ako úrad, druhý som si ako starosta osvojil na 

žiadosť predstavenstva VPS, ktoré jednohlasne zástupcami všetkých klubov nás o toto 

požiadalo a otváram rozpravu, ak máte ďalšie doplnenia zmeny programu, návrhy, nech sa 

páči. Nech sa páči, pán poslanec Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja mám návrh na doplnenie do 

programu aj podľa emailu, ktorý som posielal všetkým členom tohto zastupiteľstva. Návrh 

na rozšírenie počtu a teda aj menovanie ďalšieho sobášiaceho poslanca, pána poslanca 

Martina Feráka, ako samostatný bod do programu. Takže prosím o podporu a umožnenie aj 

tomuto poslancovi sobášiť, aj keď teda nebude to vo veľkej miere. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem vám veľmi pekne. Chcem sa spýtať, môžeme to 

dať ako bod číslo desať a nasledujúce sa prečíslujú? Alebo môžeme to dať ako 10A, tak? 

Dobre, ak sa môžem spýtať, keďže ten návrh k VPS je finančný návrh, navrhoval by som ho 

prerokovať ako tretí bod v poradí o rozpočte a úvere, keďže to finančne súvisí. Takže tie 

ďalšie body, teda ten bod 2A, to nazvime, VPS a detské ihriská kľudne môžeme dať ako 

bod 10B. Čiže bod desať by bola kontrola plnenia uznesení, bod 10A by bolo rozšírenie 

sobášiaceho a bod 10B by boli detské ihriská Slovnaft, ak je to teda v poriadku. Dobre, 

ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Strapák. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ako ste už asi všetci postrehli, ja ako 

predseda poslaneckého klubu Team Vallo pre Ružinov-sever mám nemilú povinnosť 

oznámiť, že naša poslankyňa, ktorá už teraz nie je naša Silvia Pilková sa rozhodla vystúpiť 

z nášho klubu. Týmto by som jej chcel aj poďakovať za prácu, ktorú urobila v našom tíme 

a jednoducho naše cesty sa nejakým spôsobom rozdelili a myslím, že budeme 

spolupracovať naďalej na tom teda, aby Ružinov bol lepšie miesto pre život a ohľadne tohto 

mám tu dve uznesenia, ktoré by som chcel zaniesť do programu. Môžem ich prečítať. Prvé 

uznesenie, Miestne zastupiteľstvo za A odvoláva členku miestnej rady Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov Silviu Pilkovú a za B volí za člena miestnej rady Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov Mgr. Mareka Machatu. Dôvod je jednoduchý. Keďže Silvia Pilková 
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bola jediným zástupcom nášho klubu v miestnej rade, tým pádom sme stratili zástupcu 

v miestnej rade a Marek Machata sa podujal vlastne na túto úlohu a druhý bod, Miestne 

zastupiteľstvo za A odvoláva členku dotačnej komisie Silviu Pilkovú a za B volí za člena 

dotačnej komisie Ing. Františka Bolgáča. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Okej, čiže to sú dva samostatné body, ak správne 

rozumiem. Jeden je odvolanie a vymenovanie miestnej rady, druhý je odvolanie 

a vymenovanie dotačnej komisie. Čiže ak by sme ich zaradili, ako bod 10C a 10D. Okej. 

Ďakujem vám veľmi pekne. Dámy a páni, aha ešte s faktickou poznámkou pán doktor 

Méheš. 

 

JUDr. Matúš Méheš, poslanec MZ: Ďakujem. Dovolil by som si navrhnúť, aby tieto body boli 

predrokované v bode Rôzne. Je to interná otázka a myslím si, že to sú veci, ktoré sa dajú 

diskutovať v bode Rôzne. Čiže ponechávam na prehodnotenie, či sa to nedá do bodu Rôzne. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Okej. Návrh poslanca, ktorý má právo predložiť, bol ako 

zaradenie riadnych bodov programu. Čiže otázka aj na predkladateľa, či chce to dať v bode 

Rôzne, alebo hlasovať, či to budú riadne body programu? Asi teda chce to ponechať podľa 

toho. Dobre. Čiže budeme musieť o tomto návrhu hlasovať. Nasleduje v rozprave pán 

poslanec Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem pán starosta. Rád by som ešte možno navrhol VPS-ku 

ste navrhli dať ku balíčku finančných bodov, avšak máme tam aj bod 9, kde je Správa 

kontrolóra vlastne aj o finančnej situácii a o tom, ako fungovala naša VPS-ka. Čiže 

navrhujem možno aj zvážiť, či by nebolo vhodné práve pri tomto bode, kde teda zas budeme 

rozpitvávať špecificky VPS-ku, alebo teda pán kontrolór sa k nej vyjadrí, ako ju on vidí 

a práve toto opatrenie, alebo uznesenie, ktoré tu je materiál, tak sa týka práve toho jej 

aktuálneho stavu. Čiže možno aj tam by bol namieste ten bod prerokovať práve pri VPS-ku 

u kontroly. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Mohli by sme urobiť tak, že v tom bode 2A čo je VPS 

a bod deväť by sme urobili zlúčenú rozpravu. Len chcem upozorniť, že kontrola miestneho 

kontrolóra sa týkala hospodárenia myslím do roku 2018. Čiže histórie a dokonca ešte a 

predtým. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Áno, ale tá zlá finančná situácia, to je vlastne historický dlh, 

ktorý pred sebou VPS-ka tlačí. Čiastočne sa nabaľuje a podobne, ale teda má to korene tam, 

takže... 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Čiže návrh je, že by sme bod 2A s bodom deväť 

prerokovali spoločne v zlúčenej rozprave? 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Môže byť. 2A a deväť posunieme tiež ku 2A. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dobre. A to znamená zlúčená rozprava, čiže nebudeme 

otvárať zvlášť každý bod, ale spoločná jedna rozprava a dve samostatné hlasovania 

o uzneseniach. Najprv k jednému, potom k druhému. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. O slovo 

sa prihlásila ešte pani poslankyňa Pilková. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Všetkých pozdravujem. Chcela by som 

povedať, bolo tu už povedané, že po dlhšej úvahe som sa rozhodla vystúpiť z klubu Team 
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Vallo pre Ružinov-sever. Mám na to svoje viaceré dôvody, ale verím, že naša spolupráca 

neostane, či už na jednej, alebo na druhej strane a teším sa na to. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne aj teda za oficiálnu informáciu. 

Naše organizačné oddelenie ju obdržalo včera večer. Takže ak to správne čítam, máme 

návrh na doplnenie piatich bodov programu a šiesty návrh je hlasovanie o zlúčenej 

rozprave. Čiže návrhová komisia, zabudol som sa spýtať, či ste si zvolili predsedu? Ak sa 

môžem spýtať koho? Pán poslanec Vicáň je predsedom návrhovej komisie. Ste si nemali 

koho zo svojho stredu zvoliť, keďže v strede nikoho nemáte teraz. Okej. Dobre. Čiže máme 

šesť pozmeňujúcich návrhov. Ja ich prečítam, aby o nich návrhová komisia dala hlasovať. 

Návrh prvý je doplniť materiál o finančnej situácii VPS, ako bod 2A. Návrh druhý je 

doplniť materiál o sobášiacich poslancoch, ako bod 10A. Návrh tretí je doplniť materiál 

o prevzatí detských ihrísk od spoločnosti Slovnaft, ako bod 10B. Návrh štvrtý je hlasovanie 

o vymenovaní a odvolaní členky miestnej rady ako bod 10C. Návrh piaty je hlasovanie 

o vymenovaní a odvolaní členky dotačnej komisie, ako bod 10D a posledný šiesty návrh je 

zlúčenie rozpravy bodov 2A a 9 do jednej spoločnej rozpravy v programe teda po bode 2A 

v rámci bodu 2. Návrhová komisia prosím vás, aby ste uviedli jednotlivé hlasovania. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Návrhová komisia súhlasí s týmito návrhmi k zmene programu 

a dajte pán starosta prosím o tejto zmene hlasovať v zmysle toho, ako bolo predstavené. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, hlasujte prosím o prvej zmene programu, čo 

je doplnenie programu bodu 2A materiálu o finančnej situácii v podniku Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb. Hlasujte prosím teraz.  

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že jednomyseľne sme tento bod do programu 

pridali počtom hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 4 

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

 –  uzn. č. 183/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, hlasujte prosím o doplnení programu o bod 

10A doplnenie zoznamu sobášiacich poslancov o pána poslanca Feráka. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že aj tento bod sme do programu jednomyseľne 

zaradili počtom hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 5 

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

 –  uzn. č. 183/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, hlasujte prosím teraz o doplnení programu 

o bod 10B a to je prijatie do majetku dvoch detských ihrísk vo Vlčom Hrdle od spoločnosti 

Slovnaft a hlasujte prosím teraz. 

 

Hlasovanie: Funguje vám hlasovacie zariadenie, pani poslankyňa?  

hlasovanie č. 6 

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

 –  zmätočné hlasovanie 

 

Tak poprosím vyhlásiť toto hlasovanie za zmätočné. Skúste prosím vytiahnuť a vložiť kartu, 

lebo ako prítomných vás vykázalo a prosím pekne, zopakujeme si teda toto hlasovanie. 
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Prosím technikov o opakované hlasovania a nech sa páči dámy a páni, hlasujte teraz prosím. 

Áno, dobre. Konštatujem, že aj bod 10B sme zaradili do programu jednomyseľne počtom 

hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 7 

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

 –  uzn. č. 183/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, ďalším návrhom je zaradenie bodu 10C, 

ktorý sa týka odvolania členky miestnej rady a vymenovania nového člena miestnej rady. 

Dámy a páni, hlasujte prosím o zaradení tohto bodu do programu teraz. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že tento bod sme zaradili do programu počtom hlasov 

devätnásť za, štyria sa zdržali z dvadsaťtri prítomných.  

hlasovanie č. 8 

za: 19 proti: 0  zdržali sa: 4  nehlasovali: 0 

 –  uzn. č. 183/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, ďalším bodom je zaradenie bodu programu 

uznesenia o odvolaní a vymenovaní členky dotačnej komisie ako bodu 10D. Pripravte sa 

prosím na hlasovanie a hlasujte prosím teraz. 

 

Hlasovanie: Pán Herceg, funguje hlasovacie zariadenie? Chcete opakovať hlasovanie? Netreba. 

Konštatujem, že aj tento bod sme zaradili do programu počtom hlasov šestnásť za, šesť sa 

zdržalo, jeden nehlasoval z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 9 

za: 16 proti: 0  zdržali sa: 6  nehlasovali: 1 

 –  uzn. č. 183/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: A posledným bodom je návrh na zlúčenú rozpravu 

o bodoch 2A a 9, čiže materiál o finančnej situácii vo VPS a Správa miestneho kontrolóra 

o výsledkoch kontroly dodržiavania a tak ďalej v RPVPS. Čiže budeme o týchto dvoch 

bodoch rokovať v jednej spoločnej rozprave s tým, že v uzneseniach sa na konci rozpravy 

bude zvlášť hlasovať o každom tak, ako sú navrhnuté. Dámy a páni, hlasujte prosím teraz. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že zlúčenú rozpravu k týmto dvom bodom sme 

schválili jednomyseľne, počtom hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 10 

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

 –  uzn. č. 183/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, tým máme schválený náš celý program, ktorý 

sa teda rozšíril o päť bodov a budeme dnes rokovať o sedemnástich rôznych bodoch. 

 

 

 

Bod č. 1 

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020 
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Prvým bodom programu je Návrh na zmenu, prvú zmenu 

rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Dovoľte mi úvodné slovo k tomuto materiálu, 

keďže sme na ňom intenzívne pracovali. Pani vedúca ekonomického odboru Lehotayová je 

tu potom tiež pripravená doplniť, zodpovedať na vaše otázky. Zachytili sme otázky 
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a pripomienky z miestnej rady. Musím povedať, že niektoré aj opodstatnené a z komisií, 

takže mi dovoľte zareagovať aj na ne. Pripravili sme návrh na prvú zmenu rozpočtu 

mestskej časti. My to voláme malá zmena rozpočtu, pretože táto zmena súvisí len 

s financovaním priamych výdavkov v súvislosti s epidémiou COVID-19 v Ružinove. Tieto 

výdavky nás do dnešného dňa stáli približne nejakých dvestodvadsaťtisíc eur a my 

očakávame, že celkové výdavky by nemali prevýšiť tristopäťdesiattisíc eur, pokiaľ situácia 

bude prebiehať tak, ako je v súčasnosti ten trend nastolený. Kompletný prehľad tých 

výdavkov máte uvedený v informatívnom materiáli, kde aj vidíte všetko, čo sme k epidémii 

ako mestská časť robili. Je tam obsiahly vyše dvadsaťstranový informatívny materiál, ktorý 

je v programe dnešného zastupiteľstva predložený, vrátane všetkých jednotlivých výdavkov 

na jednotlivé položky, ktoré boli míňané. Čaká nás teraz v tomto období ešte jedna asi taká 

väčšia položka, pretože z nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, bude to také 

dlhodobejšie, musíme v každom domove dôchodcov zabezpečiť izolačné miestnosti zvlášť 

pre mužov a zvlášť pre ženy, pričom na Sklenárovej toto dokázali urobiť v existujúcich 

priestoroch. Oni tam každý jeden byt vedia vyhlásiť za samostatnú karanténu, ale bohužiaľ 

v Domove dôchodcov Pažítková nemáme dostatok izolačných miestností, čiže riešime tam 

teraz vo veľmi krátkom čase takú kontajnerovú malú dočasnú prístavbu, ktorá teda musí 

mať vlastné sociálne zariadenie a musí spĺňať tie hygienické štandardy, pretože tam vo 

vnútri naozaj nie je žiadna možnosť v tej existujúcej budove splniť hygienické požiadavky 

a štandardy, ktoré sú. Tento výdavok by sa mal pohybovať na úrovni maximálne 

štyridsaťtisíc eur bez DPH. My sme si preverovali možnosť podľa týchto pravidiel prenájmu 

unimobuniek, čo by teda bola taká škaredá, ale dočasná možnosť. Ročný prenájom 

vychádzal v takejto zostave asi niečo nad dvadsaťtisíc eur. Takže rozdiel medzi tým, že 

kúpiť niečo a máme to stále a keď to aj tam nebude treba, tak to vieme rozmontovať 

a urobiť z toho bufet na Štrkovci, alebo niečo iné, vychádza nám, že viacej sa oplatí proste 

investícia kúpy, ako zaplatiť len prenájom a za dva roky vlastne preplatiť to, že keby to bolo 

naše. Aktuálne tam riešime aj nejaké extra zrýchlené stavebné konanie v krízovej dobe a to 

bude taký, podľa môjho názoru, už jediný taký väčší dodatočný výdavok, s ktorým teraz 

počítame a vieme, že bude asi nevyhnutný. Tých tristopäťdesiattisíc eur sme sa snažili 

získať tak, aby bol aj čo najmenej ovplyvnený chod mestskej časti. Zdroje teda sú. Je ich 

niekoľko. V prvom rade sme prikročili k úsporám, zrušili sme plánovanú obnovu vozového 

parku. Chcem upozorniť, že najnovšie, najmladšie auto, ktoré tu na úrade máme, má 

jedenásť rokov, to je Super B starostove a všetky ostatné autá sú staršie, ten priemerný vek 

sa pohybuje niekde myslím na úrovni štrnásť, pätnásť rokov a sú to autá, ktoré si už 

vyžadujú pomerne veľkú investíciu, ale v čase epidémie, keď treba šetriť, naozaj sme si 

povedali, že nakupovať nové autá, to je tá prvá vec, ktorú by sme mali odložiť, vyhnúť sa 

jej, ešte nejakým spôsobom dožijú aj tie, ktoré máme a budú fungovať. Ďalšie úspory sú 

nevyčerpané položky na zimnú údržbu, keďže bola tento rok teplá zima, o tom určite 

budeme hovoriť aj v ďalšom bode týkajúcej sa VPS. Je tam úspora na nákladoch Cultusu, 

kde chcem povedať, že vzniklo jedno také nedorozumenie našou vinou toho materiálu. Je 

tam napísané, že berieme z investícií Cultusu. Ale Cultus od nás dostáva jednu položku 

výdavkov, ktorá sa nedelí na investície a na prevádzku a ďalšie. Je to proste jedna suma 

a s touto sumou hospodári. Cultus mal v tohtoročnom rozpočte o sedemdesiatpäťtisíc eur 

viacej od mestskej časti než minulý rok. A tým, že niekoľko mesiacov nevykonáva 

v podstate žiadne aktivity, nedejú sa kultúrne aktivity, tak jednak ušetrí desiatky tisíc možno 

až do sumy stotisíc eur len na úsporách z kultúrnych aktivít. Tam budeme múdrejší približne 

v júni, keď budeme vedieť, že dnes sú teda zrušené aktivity do júna. V júni budeme vedieť, 

že či sa vôbec budú diať nejaké cez leto a či vôbec budeme v septembri napríklad veľkú 

aktivitu Ružinovské hody organizovať. Môj osobný predpoklad, aj keď som sa bavil 

s vedením Cultusu, tak je, že asi nie, že ak sa aj situácia zlepší, tak tá šanca, že budeme 

organizovať masové akcie pre sedem až desaťtisíc ľudí je veľmi malá. Čiže sme 

presvedčení, že tú sumu, ktorú sme navrhli Cultusu z rozpočtu zobrať, Cultus jednoducho 
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tento rok na svojej prevádzke ušetrí, pretože je podľa môjho názoru, teda je neobhájiteľné, 

že by sa pol roka nemala vykonávať žiadna aktivita v kultúrnych aktivitách a Cultus by 

mohol hospodáriť so sedemdesiatpäťtisíc eur vyšším rozpočtom v mestskej časti než vlani, 

keď tých aktivít bolo naozaj hrozne veľa a ľudia aj videli, že čo za svoje dane dostávajú. 

Každopádne faktom je, že túto situáciu dnes so zavretými kultúrnymi domami musíme aj 

využiť na to, aby sme odstránili nedostatky, ktoré bránia v prevádzke kultúrnych domov a to 

je hlavne výmena elektroinštalácie a elektronického požiarneho systému, ktorá je 

odhadovaná aktuálne v sume niečo vyše dvestotisíc eur. Bola teda vznesená pripomienka, že 

v prípade, že zoberieme tých stotisíc eur z rozpočtu Cultusu, takže nedokážu zrealizovať 

túto investíciu. Takto, ja si to nemyslím, pretože si myslím, že stotisíc by mal Cultus 

dokázať ušetriť, dokonca dvestotisíc eur by mal dokázať Cultus tento rok ušetriť a tieto 

investície vykonať. Ale chcem vám dať čestné slovo. My dnes nevieme, koľko to bude stáť. 

Ja vám poviem, že tých cez dvestotisíc mi príde, že hrozne veľa za tie elektronické požiarne 

systémy, ale chcem vám dať čestné slovo, že urobíme teda verejné obstarávanie teraz na 

zabezpečenie obidvoch tých požiarnych systémov a výmeny elektroinštalácií, ktoré musíme 

robiť, ináč kultúrne domy nemôžeme prevádzkovať a v júni budeme predkladať veľkú 

zmenu rozpočtu, keď už budeme aj vedieť, že ako by sa nás mala dotknúť zmena z hľadiska 

výpadkov príjmov, dane z príjmov a podobne a ak zistíme, že Cultusu aj vzhľadom na to, že 

napríklad budú sa diať nejaké kultúrne akcie a podobne, na túto investíciu nejaké peniaze 

chýbajú, tak dávam vám čestné slovo, že v júni to do rozpočtu navrhneme doplniť tak, aby 

táto investícia bola pokrytá. My vieme, že Cultus bude mať aj ďalšie mínusy. 

Predpokladáme hlavne výpadky krátkodobých nájmov, ktoré boli príjmovou stránkou 

rozpočtu Cultusu. Čiže nie je to len tak, že mali by automaticky polovicu rozpočtu ušetriť, 

keď polovicu roka nevykonávajú žiadne kultúrne aktivity pre verejnosť. Toho sme si 

vedomí a sme si istí, že v júni budeme vedieť už úplne presne, že či teda na túto aktivitu 

bude treba aj nejakú sumu doplniť, alebo nie. Posledným zdrojom krytia je finančný dar od 

spoločnosti /nezrozumiteľné/..., šesť mestských častí v Bratislave dostalo finančný dar od 

tejto spoločnosti. Priznám sa, že keď sme aj s ďalšími starostami rokovali, tak táto firma 

prišla za nami a začala nám ponúkať ochranné pomôcky, rúška a podobné veci, keďže my 

sme nimi už v tom čase boli zásobení a máme dosť sponzorov, tak sme tak nejako iniciovali, 

že či by nám nemohli namiesto toho pomôcť vyslovene finančne, pretože najväčší problém 

našej mestskej časti bude výpadok z rozpočtu a oni s tým teda pre všetkých šesť mestských 

častí súhlasili. Viem, že u niektorých poslancov toto vyvoláva otázky, len chcem upozorniť, 

že tie prostriedky máme prevedené na špeciálny samostatný účet, žiadne iné tam myslím nie 

sú a máme dohodu, že z nich môžeme vykrývať výdavky na COVID. Tak je to aj 

v darovacej zmluve a môžeme ich vykrývať aj do minulosti. To znamená, že tento finančný 

dar bude slúžiť výlučne a len na to, aby sme ušetrili peniaze ružinovských daňových 

poplatníkov a veci, na ktoré by sa inak museli skladať Ružinovčania, teda zaplatí firma, 

ktorá na Ružinove zarába, čo z určitého uhľa pohľadu, aspoň ja, považujem za taký maličký 

prejav spravodlivosti, ktorá vo svete existuje. Toľko z mojej strany k predstavenej prvej 

zmene rozpočtu. Ešte teda musím doplniť to, že toto je naozaj malá zmena, ktorá rieši 

výdavky, ktoré máme v súvislosti s COVID-om. Úplne legitímna otázka je, že či 

rozpočtovať výdavky na úrovni tristopäťdesiattisíc eur je primerané, alebo nie. My sme 

kompletne všetky výdavky vždy konzultovali na platforme spoločne všetkých starostov 

mestských častí a primátora. Každý jeden nákup, pomôcok, ochranných pomôcok 

a podobne prebiehal cez spoločné tabuľky, takisto dezinfekcii, kde sme si pomáhali. 

V podstate všetky nákupy, ktoré Ružinov urobil s nejakými malými výnimkami, myslím 

germicídne lampy a podobné veci, boli nákupy, kde vždy nakupovalo viacej mestských častí 

spoločne. Mnohé veci sme aj my nakúpili a niektoré sme poslali iným mestským častiam. 

Petržalka nám zase pomohla v začiatkoch, keď sme nevedeli zohnať FP3 respirátory pre 

tých najrizikovejších zamestnancov. Tak nám odpredala nejakých sto kusov zo svojich 

zásob, ktoré sa im podarilo urobiť. Čiže musím oceniť naozaj spoluprácu aj s hlavným 
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mestom, aj s inými mestskými časťami. Bolo to veľmi solidárne. Bol to veľmi taký 

spoločný postup a veľmi sa teším z toho, ako sa starostovia dokázali spojiť a chcem túto 

spoluprácu veľmi oceniť. Nákupy ochranných pomôcok a dezinfekcií na hlavnom meste 

podľa poslednej informácie, ktorú mám, presiahli sumu jeden milión eur a celkové výdavky 

na magistráte s epidémiou COVID by sa mali vyšplhať niekde k úrovni jedna celá šesť, až 

dva milióny eur. Keď si dáte, hovorím to preto, lebo keď si dáte do pomeru Ružinov 

a hlavné mesto, my sme špecifickí v tom, že máme najviac seniorov v domovoch 

dôchodcov. V zásade takmer všetky domovy dôchodcov obecné, ktoré sú v Bratislave, jedna 

tretina je Ružinov a dve tretiny je Hlavné mesto. Ostatné mestské časti nemajú domovy 

dôchodcov, alebo ak, tak len také symbolické a maličké, kde bolo treba práve veľmi veľa 

investovať aj z hľadiska dezinfekcie a ochranných prostriedkov a teda v tom pomere 

Ružinov – Hlavné mesto – Ružinov jedna pätina mesta naozaj tie pomery tých výdavkov, 

ktoré máme sú v zásade veľmi, veľmi proporčné. Viac k tomuto samozrejme, ak budú 

otázky v diskusii, tak ich ja, alebo môj kolega pán prednosta môžeme odpovedať. Čo som 

teda ešte chcel povedať? Na nasledujúce miestne zastupiteľstvo, kde teda sa budeme musieť 

ešte dohodnúť, že kedy bude, budeme teda pripravovať aj takzvanú, keď som toto nazval, že 

malá zmena rozpočtu kvôli COVID-u, tak veľkú zmenu rozpočtu kvôli COVID-u. Dnes sme 

naozaj na úrovni obrovskej neistoty, pretože netušíme, aký bude mať epidémia dopad na náš 

rozpočet. Existujú odhady, ktoré hovoria, že ten dopad na rozpočet Ružinova bude medzi 

jeden až štyri milióny eur len z dôvodu výpadku dane z príjmov a niektorých ďalších 

okolností. Hlavné mesto už preventívne prijalo takú, že prvú zmenu rozpočtu s tým, že sa 

pripravuje podľa rôznych scenárov vývoja situácie na prípadné ďalšie doplnenia tejto zmeny 

rozpočtu. My na tom pracujeme tiež, ale aktuálna situácia je taká, že zatiaľ ešte až na naozaj 

nejaké drobné peniaze, naše príjmy do rozpočtu zatiaľ neboli ovplyvnené. Čo určite vieme, 

že ten výpadok príde v nasledujúcich mesiacoch, ale aj podľa vývoja, aký bude a podľa 

opatrení, ktoré prijme štát, ktoré boli napríklad oznámené, ale ukazuje sa, že ešte v praxi 

nefungujú, ale možno sa rozbehnú, ak štát vo veľkom spustí napríklad preplácanie miezd 

pre zamestnancov, ktorí museli zostať doma, bude to znamenať, že výpadok dane z príjmov 

bude výrazne nižší, než ten najhorší scenár, lebo z tých miezd sa budú dane odvádzať 

a uvidíme teda, ako či tá situácia nastane uvoľňovanie už tento mesiac, alebo sa bude držať 

priškrtená najbližších niekoľko mesiacov, lebo to veľmi ovplyvní aj celkový rast HDP aj 

teda výber dane z príjmov a nedokážeme teda dnes predložiť na veľkú zmenu rozpočtu, 

pretože nevieme, že či máme obrazne povedané škrtať dva milióny, alebo škrtať štyri 

milióny. Čo vám viem dnes povedať, že predpokladáme teda, že v júni už takúto zmenu 

rozpočtu budeme vedieť predložiť a že na rozpočtový výpadok vo výške do štyroch 

miliónov eur už sme teraz teoreticky pripravení a pripravení tak, aby sme ho vedeli v zásade 

financovať bez toho, aby sa museli robiť nejaké zásadné škrty, teda hlavne úsporami 

a snažíme sa to robiť tak, aby ľudia samotní čo najmenej pocítili takýto výpadok. Jeden zo 

spôsobov čiastočný na menšiu časť tohto je aj bod číslo dva, o ktorom dnes budeme rokovať 

a to je investičný úver, ktorý by sa dal čiastočne využiť už v tomto roku. Máme dostatok 

peňazí aj v našom rezervnom fonde, ktoré v júni pribudnú. Pribudne tam z minulého roka 

takmer milión eur k tomu, čo tam už máme a vieme o úspore v našom rozpočte rádovo do 

jedného milióna eur, ktorú vieme bez toho, aby sme niečo výrazne museli škrtať, tak vieme 

dosiahnuť už dnes. Veľkú zmenu rozpočtu teda pripravíme približne na jún. Dnes je malá 

zmena rozpočtu, toľko úvodné slovo z mojej strany. Neviem, či pani Lehotayová by chcela 

niečo pridať. Nie. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa 

páči pán poslanec Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ku rozpočtu, už sme sa o tom 

bavili, aj telefonicky sme to riešili, aj ste to vlastne adresovali teraz, boli dve pripomienky 

v rámci komisií, kde pôsobím ako predseda alebo podpredseda mám teda aj prosbu a 

poverenie od pani predsedníčky komisie územného plánovania životného prostredia, pani 
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poslankyne Šimončičovej predniesť teda tie dva návrhy na doplnenie uznesenia. Oni 

v zásade už odzneli aj vo vašom zdôvodnení toho materiálu. Netýkajú sa finančných 

čiastok, alebo nejakých presunov, ale asi by bolo vhodné, keby explicitne boli uvedené 

v tom uznesení ako ďalšia časť. Čiže ja prečítam najprv jednu časť a podotýkam teda, že 

tieto návrhy prešli hlasovaním komisie územného plánovania a životného prostredia a tento 

aj, čo idem teraz prečítať, aj komisie dopravy. Takže pôvodný text návrhu uznesenia sa 

označuje ako časť A dopĺňa sa o časť B a v časti B miestne zastupiteľstvo žiada starostu, 

ako jediného akcionára a zároveň vyzýva predstavenstvo Cultus, akciovú spoločnosť 

o zabezpečenie realizácie neodkladných rekonštrukcií SD Nivy, DK Ružinov a SD Trávniky 

v rámci rozpočtu Cultus, a.s. Teda o neodkladanie investícií vo výške stotisíc eur tak, ako sa 

to uvádzalo v návrhovej a dôvodovej správe ku zmene rozpočtu. Vlastne je to potvrdenie 

toho, čo ste vraveli, ale asi by bolo dobré, dajme si to aj písomne, keďže v tej dôvodovej 

správe a materiáli to bolo tak zverejnené aj na webe, na úradnej tabuli, tak nech je to takto 

pomenované a napravené. Čiže toto je uznesenie týchto dvoch komisií a potom je tu ešte 

druhý návrh, ktorý ma poprosila aj pani predsedníčka Šimončičová, aby som predniesol 

a teda sleduje nás aj online a teda píše nám postrehy, aby sme nezabudli. Týmto ju 

pozdravujem. Doplnenie uznesenia, dopĺňa sa nová, ďalšia časť, čiže v tomto prípade by to 

bolo C miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov do 

budúcnosti zvážiť zriadenie transparentného fondu darov, kde by mohli prispievať 

spoločnosti, právnické osoby, či jednotlivci a dôvodom je tu, prečítam dôvodovú správu. Na 

základe zaslaných pripomienok uznesenia z rokovania komisie územného plánovania 

a životného prostredia zo dňa dvadsiateho ôsmeho apríla 2020 vzišla nižšie uvedená 

pripomienka a následne bolo prijaté predkladané uznesenie. V časti 1C teda dar od 

spoločnosti J&T Real Estate vo výške osemdesiattisíc eur vzhľadom na investičné zámery 

/nezrozumiteľné/... v Ružinove a ich povoľovanie Mestskou časťou Ružinov je 

neštandardný a môže budiť podozrenie. Komisia odporúča teda do budúcnosti zriadiť 

transparentný fond darov, kde by mohli prispievať aj iné spoločnosti, či jednotlivci. Čiže, 

aby sme neboli nejakým spôsobom obviňovaní, že teda prijímame tuto s nejakou pokorou 

dar jednej spoločnosti, ale otvoriť to, aby mohla akákoľvek spoločnosť, bárs aj fyzická 

osoba, niekto si povie teda, že podporí mestskú časť v tomto boji, ale podporí svojich 

obyvateľov a tak ďalej. Čiže možno bolo by to také čistejšie a dalo by sa to aj propagovať 

ako fond, kde sa v krízových situáciách dá podporiť mestská časť. Čiže, takéto dve 

uznesenia, tu mám návrhy, zanesiem ich návrhovej komisii a poprosím o podporu pre tieto 

uznesenia v následnom hlasovaní. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Biharyová 

s faktickou poznámkou. 

 

JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Dobre. Ďakujem pánu Hercegovi, ale hlavne ten 

druhý bod tu vlastne odporúčajú, aby mestská časť niečo urobila, ono by bolo lepšie, keby 

sme to mali všetci poslanci aj písomne, alebo materiál, lebo bolo to dosť zdĺhavé, aby sme 

vedeli čo presne za tým, lebo takto za toto hlasovať čo presne tam chcú, v tej komisii, alebo 

v čom to je, dosť ťažké. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán predseda 

Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ja len prečítam teda, to bola dôvodová správa, to dlhé, ale 

samotné uznesenie je v tom druhom. Žiadať starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov do 

budúcnosti zvážiť zriadenie transparentného fondu darov, kde by mohli prispievať 

spoločnosti, právnické osoby, či jednotlivci. Bodka, toto je ako ten text. Čiže návrh na 

zváženie. 
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Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len takto, ja vám všetkým ušetrím 

prácu, pretože si osvojím tieto návrhy autoremedúrou, nemyslím si, že je na nich čokoľvek 

zlé. Chcem vás uistiť, že my sme nielenže hocikto nám môže finančne prispieť, ale že sme 

dokonca od naozaj všetkých spoločností, ktoré nám ponúkli nejaké rúška a podobné veci, sa 

ich aj pýtali, či by neboli ochotní radšej zvážiť finančný dar, aby sme čo najviac šetrili 

peniaze daňových poplatníkov, ale všetci už mali nakúpené tie rúška a podobné veci 

a jednoducho nikto nám peniaze nechcel dať, lebo teda peniaze sú pre nás v tomto 

najhodnotnejšie, aké môžu byť. Vzhľadom na to, že aj keď si pozriete ten informatívny 

materiál, my sme dnes naozaj, že dobre zásobení. Aj naše zásobovanie sme konzultovali 

s hlavným hygienikom celý čas a podobne v čase, keď vychádzali tie hrozné vládne scenáre. 

Čiže máme napríklad päťdesiattisíc obalov na jedlo momentálne na sklade, lebo sme rátali, 

že možno bude treba tisíc ľudí dva mesiace zásobovať, ak bude vyhlásený zákaz 

vychádzania. Dnes to zrejme ideme použiť na bežné, časť z toho vyskladniť a použiť už na 

bežné roznosy obedov pre našich seniorov, ktoré aj počas leta budú fungovať. Čiže nevyjde 

to navnivoč, ale zásoby aj všetkého máme a naozaj tá finančná hotovosť má pre nás najväčší 

význam a viem, že už v minulosti sme sa spoločne rozprávali o tom, že by sme založili 

nejakú nadáciu Ružinov, cez ktorú by sme vedeli napríklad využívať a dávať granty aj na 

opravu ciest, ktoré nie sú v našej správe a sú notoricky rozbité, aspoň na nejakú údržbu. 

Čiže ak je naozaj záujem, aby sme zriadili niečo takéto, tak toto uznesenie, ktoré hovorí, že 

zvážiť niečo také, tak akože my sme úplne pripravení to zvážiť. S jedinou vecou mám 

problém, že ten dar môže vyjadrovať nejaké podozrenie, pretože to bolo urobené 

najtransparentnejšie ako sa dá. Informovali sme médiá, neboli sme jediní, bolo to šesť 

mestských častí, pričom hlavné mesto napríklad dostalo dar v oveľa vyššej finančnej 

hodnote od toho sponzora, ale nebola to finančná hotovosť, bolo to desaťtisíc testov plus 

rôzne ochranné pomôcky a materiály. Takže nie sme ani zďaleka jediní v tomto a snažili 

sme sa to urobiť naozaj najtransparentnejšie, ako sa dá, aby o tom každý vedel. Pán 

poslanec Čechvala, nech sa páči. 

 

Mgr. Boris Čechvala, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som veľmi rád poukázal na veľmi 

vážnu situáciu, aspoň ja to tak vnímam a apeloval na všetkých poslancov. Predpokladám, že 

pán starosta len uvíta, keď ho o to požiadame bez ohľadu na politickú, náboženskú 

príslušnosť, pohlavie a tak ďalej sa nás bytostne dotýka sucho. Obávam sa, že tento problém 

bude len a len pokračovať. Kiež by som sa mýlil, kiež by sa mi zajtrajší dážď vysmial do 

očí, ale mám pochybnosť a naozaj toto považujem za existenčný problém, keďže to môžeme 

riešiť len na úrovni Ružinova, teda môžem niečo navrhnúť. Tak by som sa chcel opýtať, 

alebo teda požiadať, aby sme hľadali možnosti ako zachraňovať stromy v Ružinove. 

Nemám na mysli teraz len mladé stromy, ale mnohí mi dajú za pravdu, že to vidno už aj na 

veľkých stromoch, že začínajú odchádzať. Ak to bude takto pokračovať, tak naozaj odídu. 

Mestská časť má k dispozícii nejakú malú cisternu, ktorou polieva nejaké mladé vysadené 

stromy. Ani to si myslím, že nestíha, lebo aj tie mladé odchádzajú. Sú tu nejaké vaky, 

nejakých stopäťdesiat, či koľko ich bolo? Neviem kedy budú inštalované a kam. Možno už 

sú. Rád uvítam informáciu. Z minulosti si pamätám, že fungovali veľké polievacie autá. 

Chodili po Bratislave, polievali aj trávu, stromoradia, či už je to v centre tých 

medzijazdných pruhoch, kde sú vysadené stromy, alebo sú to verejné parky. Aj samotný 

Štrkovec, stromy okolo Štrkovca, kde je v podstate blízko jazero aj tam odchádzajú stromy 

v parku. Takže by som poprosil, keby sa hľadali rezervy, ako toto odfinancovať. Dočítal 

som sa, že nejaký environmentálny fond poslal nejaké oznámenie ohľadom podpory, 

stopäťdesiattisíc eur na čistenie a zametanie komunikácií. Myslím si, že polievanie by do 

toho kľudne mohlo spadať. Takisto by som navrhoval osloviť obyvateľov dostupnými 

médiami ružinovskými, aby začali polievať svoje okolie. Neviem či v tejto veci by mohol 

Ružinov nejakým spôsobom pomôcť, z nejakých hadíc obyvatelia, ktorí by boli ochotní, tak 

by dostali nejakú päťdesiatmetrovú hadicu a viem si predstaviť ja pred svojím domom, že 
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by som raz za týždeň išiel poliať celý ten trávnik, všetkých tých dvadsať stromov, ktoré tam 

ešte zatiaľ sú, ktoré ešte nestihli vyschnúť. Takže v tomto zmysle by som navrhoval to, aby 

sme požiadali starostu ako o uznesenie, aby zabezpečil intenzívnejšie polievanie drevín 

v mestskej časti Ružinov, buď cez RPVPS, alebo iné spoločnosti. Ďakujem za slovo. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán vicestarosta 

Patoprstý. 

 

Ing. Martin Patoprstý, zástupca starostu Ružinova: Ďakujem za slovo, pán starosta. V princípe 

dá sa súhlasiť so všetkým, čo pán poslanec Čechvala povedal. Samozrejme, tie klimatické 

zmeny sa nás dotýkajú, sú alarmujúce a to sucho cítime, avšak žiaľbohu, toto sa obávam, že 

bude nevykonateľné, pretože ak to chceme urobiť, tak treba zobrať finančné prostriedky 

z rozpočtu, povedať z ktorej kapitoly a koľko a potom sa môžeme rozprávať o zavlažovaní 

a nákupe nejakých mechanizmov, alebo technikách dodávateľskej. Iba doplním, že 

v rozpočte mestskej časti je pre verejnoprospešné služby auto, ktoré bude multifunkčné aj 

s malým, takzvaným nazvem to, rozprašovaním vpredu, takže také cisternové ako má teraz, 

ešte jedno s tým, že z tej cisterny sa môže striekať aj na cesty, ale toto uznesenie je žiaľbohu 

nevykonateľné. Čiže buď preformulovať, alebo sa dohodnúť do budúcnosti na nejakom 

ďalšom postupe. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán predseda Méheš. 

 

JUDr. Matúš Méheš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dovolím si nadviazať, ako uvedomelý 

občan to vykonávam už piaty rok na vlastné náklady s päťdesiatmetrovou hadicou 

a dokonca aj hnojím. Takže asi je to na každom zvážení osobne, že ktorý občan má aký 

záujem v skutočnosti a bez toho, aby som zaťažoval finančný rozpočet obce. To je všetko. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: V Českej republike je už zákaz polievania mimochodom 

kvôli suchu, aj zákaz používania bazénov. Dúfam, že sa nedostaneme až do takej zlej 

situácie. Pán predseda Herceg s faktickou poznámkou. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem kolegovi Čechvalovi a doplním, že toto je diskusia, 

ktorú sme viedli aj s druhým pánom podpredsedom komisie životného prostredia, ktorá sa 

týka teda nielen stromov, ale kosenia napríklad v tomto suchu, čo sa s tým dá robiť? Asi 

treba naozaj zvážiť flexibilitu a keď tu bola otázka pána vicestarostu, že kde tie peniaze 

zobrať, tak napríklad polievanie my môžeme, alebo úrad môže objednať aj externe, nemusí 

to byť u VPS-ky, teraz sa nebavíme o VPS-ke a my sme navýšili starostlivosť o zeleň. 

Polievanie stromov je starostlivosť o zeleň. Možno by bolo dobré zistiť aj ako sú na tom 

stromy, lebo ja som videl nejaké stromy sa polievali, ale nie sú to tie stromy, ktoré sme 

vysadili, kde dodávateľ mal polievať, že má aj trojročnú starostlivosť o tie stromy. Čiže tá 

by mala byť realizovaná nie VPS-kou, ale dodávateľom tá starostlivosť. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Ďakujem len dodám, že tých asi päťdesiat, alebo 

koľko to bolo stromov je tu pani Ľubová, ktoré sa vysadili tento rok. Tie už boli obstarané aj 

s tou starostlivosťou plus na ďalšiu výsadbu budeme robiť aj zavlažovacie vaky a my 

prioritne zavlažujeme parky. Tie vytipované miesta Park Andreja Hlinku, Štrkovec, 

Kukorelliho park, Daxnerovo námestie, Park Trnávka na Vietnamskej, ktoré dostávajú teraz 

zvýšenú starostlivosť. Sú aj viackrát do roka kosené a tam chodí aj to naše jedno polievacie 

auto, to je zhruba to, čo kolegovia zvládajú s tou jednou cisternou, že polievať plus 

samozrejme aj ostatná zeleň v tých parkoch. Pán poslanec Čechvala s reakciou na faktické, 

pán vicestarosta Patoprstý už pozde. Ale to bol príspevok pána Čechvalu, ktorý teraz. Nedá 

sa, pán Čechvala, nech sa páči. 
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Mgr. Boris Čechvala, poslanec MZ: Tak či onak, hľadal by som riešenie čo, ako sa dá. Nehovoril 

by som o prekážkach, lebo je to naozaj vážne. To, čo dokážeme ako zastupiteľstvo 

predovšetkým úrad a starosta, lebo však tam sú kompetencie na vykonávanie týchto 

činností, takže by som apeloval, aby sa s tým ako s čo najväčšou vážnosťou zaoberali 

a pokiaľ potom treba niečo odsúhlasiť na zastupiteľstve, tak samozrejme, že verím, že získa 

to podporu. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pani poslankyňa 

Ďurajková. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo, ale v každom prípade všetkých 

srdečne pozdravujem. Pán starosta, vy ste teda ku Cultusu povedal myslím si, že všetko. 

Máte veľmi aj aktuálne informácie. Ja možno len doplním to, že momentálne prebieha 

prieskum trhu na predpokladanú hodnotu zákazky, vlastne oslovujeme dodávateľov, aby 

stanovili cenu pre DK Nivy, aj DK Ružinov. My vlastne, keď budeme vidieť tie sumy, tak 

potom rozhodneme o spôsobe obstarávania a o tom, že či mestská časť bude obstarávať, 

alebo Cultus samotný. V každom prípade ja môžem za seba povedať, že naozaj chceme, aby 

sa to urobilo teraz, aby sa to neodkladalo, pretože tie domy sú zavreté. Využime to, že tie 

nájmy krátkodobé nám utekajú, tak nech nám neutekajú potom zase na tri mesiace. Druhá 

vec k rozpočtu. Ja by som chcela sa spýtať ako predsedníčka dotačnej komisie ohľadom 

teda dotácií. Ja viem, že nie je to v tejto zmene rozpočtu, ale aj som sa vás teda pýtala 

v emaili, zatiaľ bez odpovede. Ja viem, že vy neviete prognózovať financie. Ja viem, že 

možno to bude v júnovom rozpočte, ale zase treba myslieť aj na to, že tí žiadatelia sa pýtajú, 

chcú vedieť odpovede. My ako klub určite, ako Team Vallo klub sever a juh trváme na tom 

a chceme, aby tie dotácie boli poskytované. Možno nie v takej sume, v akej bola tá kapitola 

rozpočtová schválená, ale určite, aby v nejakej forme ten dotačný program fungoval tento 

rok, pretože tam je naozaj veľa žiadateľov prihlásených. Mnoho tých organizácií bude 

potrebovať tie peniaze, určite sú odkázaní niektorí vo väčšej, alebo v menšej miere práve na 

financovanie z takýchto zdrojov. Ide naozaj o relevantné organizácie, ale napríklad aj tie 

malé eventy, tie malé podujatia, ktoré budú Ružinovčania vyhľadávať po týchto mesiacoch 

v karanténe. Čiže prosím vás, ak môžete, tak to úplne nezavrhujte. Ja viem, že tých peňazí 

nie je veľa, ale nejakým spôsobom minimálne teda hľadajme riešenie, aby sa ten dotačný 

program zrealizoval a hlavne nám dajte vedieť čo najskôr, ako komisii, pretože my keď ich 

máme hodnotiť tie žiadosti, potrebujeme na to nejaký čas, pretože to všetko dlho trvá. Tak, 

aby to potom nedopadlo tak, že vlastne to budeme robiť v nejakej časovej tiesni to 

hodnotenie. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pani 

viceprimátorka Štasselová. 

 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela tiež pridať 

k pani Ďurajkovej. Na meste sme tiež, tam máme teda oveľa väčší výpadok proporčne a tiež 

sme zvažovali čo s dotačnými mechanizmami a zatiaľ je naša snaha to ponechať, dokonca 

ponechať v pôvodnej výške, čiže prihováram sa, pretože aj činnosť malých organizácií 

môže pomôcť naštartovať potom život aj v Ružinove, aj tie malé ekonomiky a vrátiť nás 

potom do normálu a druhá vec je, že viem, že veľké nadácie firemné, ktoré rozdeľujú dve 

percentá, tak veľa finančných prostriedkov teraz pridelili žiadateľom, alebo nejakým 

organizáciám, ktoré sa zúčastňovali teda tohto, celej tejto pandémie. Takže tam bude asi 

menej peňazí z tých dvoch percent, ako bolo plánované. Takže budú odkázané na 

akúkoľvek podporu. Takže pridávam sa k tomuto, k tejto žiadosti. 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa nemal zapájať do 

diskusie, ale ak chcete počuť môj názor. My sme zatiaľ nijakým spôsobom nesiahali na 
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peniaze z dotácií a ja ako starosta si myslím, že toto je hlavne rozhodnutie a kompetencia 

poslancov o tomto rozhodnúť. Čiže ak si môžem dovoliť tým, že už aj od niektorých 

poslancov padol návrh, že škrtnúť dotácie, niektorí hovorili, že povedzme nejak pomerne 

ich kráťme. Chcem upozorniť, že na takúto zmenu treba urobiť zmenu VZN, pretože naše 

VZN jasne hovorí, že jedno percento bežných výdavkov má ísť, teda malo by ísť na dotácie. 

Ja by som si to dovolil navrhnúť takto. Že stretnite sa ako dotačná komisia a skúste sami 

nájsť dohodu, že ako si myslíte, že by sa mal zmeniť rozpočet na dotácie. Môj úplne osobný 

názor, ale to hovorím ako osobný názor, že ak pol roka sa nevykonávala činnosť, tak by sme 

mohli povedzme ten rozpočet znížiť o polovicu a druhú polovicu použiť, ale nechám to 

naozaj na vás, ako na dotačnú komisiu. Zabudol som ešte v úvodnom slove napríklad 

povedať, že šesť poslancov sa vzdalo svojich poslaneckých priorít a z toho aj financujeme 

výdavky na COVID. Chcel by som týmto poslancom, nemám ich tu menovite, ale 

z poslaneckého klubu Team Ružinov poďakovať a ak by sa niektorí ďalší poslanci napríklad 

takto rozhodli, že presmerujú svoje priority napríklad aj na dotačný program, alebo na 

nejaké iné výdavky, tak to privítame ako úrad a teda skúste urobiť stretnutie dotačnej 

komisie a predložiť mne návrh, že či a o koľko by sa mali peniaze na prostriedky z dotácií 

krátiť a podľa toho návrhu budeme pokračovať. My teda žiaden návrh zatiaľ nemáme 

predložený, lebo si myslíme, že toto je kompetencia poslancov, ktorí teda sú v dotačnej 

komisii a v zastupiteľstve. Ak chcete zareagovať pani Ďurajková, pokojne. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem. Je to /nezrozumiteľné/... najviac jedno 

percento, čiže nie je to, že jedno percento rovné. My môžeme dať aj päť eur a môžeme dať 

aj plný balík. K tomu, škoda, že to hovoríte teraz, že sa máme stretnúť, lebo naozaj nám ušli 

tri mesiace, kedy sme sa mohli už o tom baviť. Keby som vás teraz nevyzvala, tak vlastne 

nám to kedy poviete? V júni? Lebo tam ide o tom, že tam sú podujatia, ktoré tí ľudia chcú 

robiť a oni väčšinu chcú robiť v lete. Čiže júl, august, september, október. Čiže teraz je 

otázka, že my potrebujem vedieť, koľko teda má mestská časť peňazí. Lebo vy keď nám 

poviete, my keď prídeme s nejakým návrhom a vy nám poviete, že ale na to nemáme 

peniaze, tak aby sme sa proste nejako nemotali do kruhu a nerobili zbytočnú prácu, keby 

sme sa vedeli nejako skoordinovať aj s mestskou časťou. Lebo viete, my prídeme s nejakým 

návrhom, tak dobre dajme polovicu a vy nám poviete, no ale na to nebudú peniaze. Tak 

skúsme to potom nejako, možno po zastupiteľstve sa nejako porozprávať. Ďakujem pekne. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Môžeme, len teda ja o tomto nerozhodujem. Čiže som 

prekvapený, že čakáte na mňa. Toto je vec, ktorá je jasne v kompetencii dotačnej komisie 

a teda zastupiteľstva. Okej. Faktická? Pán vicestarosta nech sa páči. 

 

Ing. Martin Patoprstý, zástupca starostu Ružinova: Ďakujem pekne. Faktickou zareagujem na 

pani poslankyňu Ďurajkovú. Treba si uvedomiť, že stále tu máme mimoriadnu situáciu, stále 

sú veľmi prísne bezpečnostné opatrenia a my stále prerátavame peniaze. V prvom rade bolo 

potrebné zabezpečiť domovy dôchodcov, seniorov, z toho boli veľké finančné prostriedky 

vynaložené. Stále tie finančné prostriedky ešte riešime. O tom je aj dnešná zmena rozpočtu. 

Čiže riešiť granty pred dnešnou zmenou rozpočtu bolo úplne irelevantné a iracionálne, 

pretože pokiaľ nemáme schválenú zmenu rozpočtu v zastupiteľstve a nevieme, s akými 

prostriedkami budeme hospodáriť popritom, keď výpadok na dani fyzických osôb je už 

teraz sedem percent a bude sa zrejme zvyšovať, tak naozaj treba počkať. Ja súhlasím s tým, 

aby granty boli aj sme sa o tom osobne rozprávali, ale momentálne, žiaľbohu, minimálne 

ešte priebeh mája musíme počkať. Keď sa zruší mimoriadny stav, potom môžeme robiť 

ďalej. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Pán vicestarosta Gašaj. 
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Ing. Michal Gašaj, zástupca starostu Ružinova: Ja len tak veľmi v skratke. Ja len takú technikáliu, 

že v podstate granty rušiť netreba, ja len nadviažem na to, čo ste pani poslankyňa Ďurajková 

povedala, treba potom do úvahy, alebo zvážiť, keď by sa grantová komisia stretávala 

a uvažovala nad tým, ako nastaviť teda čerpanie prostriedkov s tým, že naozaj mnohé tie 

prostriedky, ktoré sú, mnohé tie granty, ktoré sú, tak sú naviazané na určité, by som 

povedal, športové, kultúrne a neviem aké podujatia. Tieto podujatia naozaj s najväčšou 

pravdepodobnosťou už tento rok nebudú. Tak ako my ideme rušiť, alebo tak, ako sa 

nepočíta s tým, že Cultus by nejaké podujatia väčšieho, alebo menšieho rozsahu robil, tak 

predpokladám, že toto stále, tento stav stále bude platiť a možnože by bolo zaujímavé 

zamyslieť sa skôr nad tým a rozdeliť to možno na to, že tí čo majú podujatia, bohužiaľ, ich 

realizovať nebudú, ale nie kvôli tomu, že by sme im na to nechceli prispieť, ale že im to 

jednoducho situácia a nariadenie vlády samozrejme nedovolí. Druhá vec je, že sú tam 

možno granty, ktoré majú len materiálovo-technickú... žiadajú len o materiálovo-technickú 

podporu. Takéto niečo si tie subjekty asi vedia zadovážiť aj v októbri, alebo ja neviem 

v inom teda neskoršom časovom období. Takže možno by bolo zaujímavé podporiť aspoň 

tých, ale to je len taký námet, taká pomôcka. Hovorím, že keby sme to mali naviazať na 

podujatia, tak to nemôžeme asi urobiť, lebo tá situácia bude trvať ešte nejaký ten mesiac. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Neistota je hrozná. Takto, že ja si fakt myslím, že ak sa 

dokážete dostať napríklad niekde k polovici, tak to utiahneme tento rok. Závisí to dneska 

naozaj od hrozne veľa premenných. Napríklad aj od toho, či v ďalšom bode bude schválený 

investičný úver, či bude schválená júnová zmena rozpočtu a podobne. Ale teda skúste prísť 

ako dotačná komisia s návrhom a ja si myslím, že sa rýchlo dohodneme. Ďakujem veľmi 

pekne. Pán predseda Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Rád by som sa dotkol tiež dotácií a potom sa 

vrátil k životnému prostrediu a dal šancu aj pánovi vicestarostovi Patoprstému reagovať, 

potom ešte. Takže dotačný systém. V zásade my máme schválený rozpočet, kde na neho sú 

alokované peniaze. Ak dneska schválime zmenu rozpočtu, tie peniaze tam stále budú. Čiže 

komisii naozaj nebráni nič, aby si sadla, prešla a možno zistí, že polovica projektov je 

takých, že v zásade aj pri sprísnených opatreniach, ktoré možno sa povolia už v najbližších 

dňoch, alebo hodinách niektoré o dva týždne, o tri týždne. Uvidíme, do ktorej fázy sa 

dostaneme budú možné a už to bude predrokované, aby sme mohli rýchlo reagovať. Tiež 

som za to, aby naozaj to, čo môže, nech ide, nech ten komunitný život v Ružinove naďalej 

pokračuje. A tak, ako ste hovorili investičný úver budeme brať, ktorý nám tiež nejakým 

spôsobom pomôže. Takže prihováram sa za to, aby čím skôr grantová komisia, pardon 

dotačná komisia začala pracovať, preosievať tie dotácie, ak niektoré nebudú vyčerpané, my 

tú zmenu rozpočtu na výnimku budeme môcť robiť v podstate ešte aj na jeseň a riešiť tieto 

situácie. Čiže nebál by som sa toho. Späť ku životnému prostrediu. Ku návrhu uznesenia 

pána Borisa Čechvalu aj teda zasa správa od pani predsedníčky komisie, úplne jednoduché 

uznesenie v princípe, že miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby zabezpečil polievanie 

drevín buď objednávkou u RPVPS, alebo inej spoločnosti. S tým, že peniaze na to, milión 

štyristotisíc je v rozpočte. Je to viac ako bolo. Tie peniaze sa nemíňajú, povedzme si na 

rovinu. VPS-ka orezy, ktoré sme aj na komisii sa bavili aj s pracovníčkami, ktoré riešia 

objednávky, bavili sme sa o orezoch, o imelách, ale nerealizovalo sa to. Tam sa nám 

akumulujú nejaké peniaze, ktoré my zas ten investičný dlh voči tým stromom asi musíme 

splatiť v tejto situácii polievaním, lebo je dramatické sucho a s tým asi nespravíme nič len, 

že naozaj budeme polievať. Je taký rok, že nepršalo tu poriadne už niekoľko týždňov 

a vyzerá to, že ešte týždeň nebude. Takže to by som poprosil možno takto, keď sa na to 

pozrieme, že je to opatrenie, ktoré sa podľa mňa dá realizovať a Boris má našu plnú 

podporu. Je dôležité o tú zeleň sa, hoci je takáto kríza, postarať, keď na to máme peniaze 
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v rozpočte. Aj keď budú možno redukované, ale nie až tak a tým pádom môže reagovať pán 

vicestarosta. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Takto, že súhlasím. Poprosím len, aby sme hovorili, že viac 

polievať, lebo my naozaj teda polievame už tento rok výrazne viac, než sa polievalo vlani 

a predvlani, ale chcete ešte viac polievať možno. Vedeli by sme u hasičov objednať 

napríklad niečo také? Ale teda pán Patoprstý teraz s reakciou. 

 

Ing. Martin Patoprstý, zástupca starostu Ružinova: Ďakujem. Keďže ma pán predseda klubu 

Herceg vyzval, tak veľmi rád zareagujem. Áno, samozrejme stopercentne súhlasím. Žiaľ, 

ale opäť musí prísť to, ale teraz, pretože tie peniaze, ktoré sa navýšili, tak sa navýšili na 

orezy. Orezy sa už zobrali VPS-ke, VPS-ka povedzme si úprimne, nemá technické ani 

personálne kapacity na to, aby polievala viac a orezy momentálne už prebehla súťaž za vyše 

sedemdesiattisíc eur, alebo okolo osemdesiattisíc eur na orezy v školských areáloch, ktoré 

chceme využiť, že teraz sú deti ešte doma, aby sa čo najrýchlejšie urobili a pripravuje sa 

ďalšia veľká súťaž presne podľa toho, ako chcela pani predsedkyňa komisie Šimončičová. 

Čiže treba si povedať, že buď teda zoberieme VPS-ke ešte viac peňazí z jej činnosti, alebo 

zoberieme externej firme, ktorú plánujeme vysúťažiť na orezy, lebo ten balík je daný. 

Takisto ďalší bod, ktorý budeme dneska mať, je odkup majetku z VPS, kde opäť žiaľbohu 

pôjdu tie finančné prostriedky iba z kapitoly životného prostredia. Čiže my tú kapitolu 

životného prostredia už za tento prvý polrok riadne dojíme, keď tak môžem povedať a treba 

si uvedomiť, či chceme financovať VPS-ku, alebo externé spoločnosti a polievať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Mačuha. 

 

Mgr. Maroš Mačuha, PhD., poslanec MZ: Dobrý deň. Ako podpredseda komisie územného 

plánovania a životného prostredia by som tiež chcel podporiť vlastne túto iniciatívu pána 

kolegu Hercega s tým, že by sa malo upresniť, že čo treba polievať. Pretože dospelé 

vzrastné stromy nepotrebujú polievanie, potrebujú polievanie stromy, ktoré boli vysadené 

pred rokom, pred dvoma rokmi. Čiže mladé stromy. To je veľmi dôležité, pretože je dosť 

veľký rozdiel polievať naozaj, že také kvantum stromov, ktoré v Ružinove máme, to nie je 

vôbec reálne. Čiže mladé stromy, ktoré potom vyschnú ak ich nebudeme polievať a druhá 

vec, neviem ako je zabezpečená čo sa týka tej zálievkovej vody, bolo by ideálne, keby sa 

nepoužívala pitná voda z nejakej našej vodovodnej siete, ale technická voda. Čiže buď 

z nejakej studne. Viem, že sú v Ružinove viaceré studne takéto, kde sa dá načerpať voda, 

alebo priamo voda z Dunaja. To už som pred niekoľkými rokmi riešil takúto tému, že cez 

Bratislavu tečie Dunaj, máme obrovské vodné možnosti teda na zálievky a pritom sa tu 

míňa voda z vodárenskej siete rozvodnej, pitná voda. To je veľká škoda. Naozaj, keby sme 

mohli používať vodu z Dunaja, tak by sme mali neobmedzené zásoby a veľmi by to šetrilo 

aj finančné prostriedky. Ďakujem pekne. Ak sa to dá zapracovať do toho uznesenia, bol by 

som veľmi rád. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Gečevský, hasiči by 

vedeli pomôcť? 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec MZ: No v prvom rade by som chcel reagovať, určite v tomto smere 

vieme pomôcť. To, čo spomínal pán poslanec Mačuha, my sme toto už riešili, lebo totižto 

na hasenie my sme donedávna používali tak, ako sme sa bavili, pitnú vodu z hydrantov, ale 

je tam obmedzený balík, čo ministerstvo vnútra má zmluvu s vodárenskou spoločnosťou, 

takže my sme začali tento problém riešiť zhruba rok a pol dozadu. My sme totižto 

v jestvujúcej studni, kde je vedľa v tesnej blízkosti veľa zbrojnice je radnica a tam bola 

studňa prievozská. My sme ju spojazdnili a má dosť dobrú výdatnosť. Čiže v prvom rade 
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čerpáme tú vodu už len zo studní, čiže tam absolútne nemáme problém. Naozaj je tam dosť 

vody a ďalšia vec je čo sa týka cisterny, samozrejme nie je problém, akurát to musíme 

nejako nastaviť, lebo momentálna situácia je taká, že gro našich členov, alebo osemdesiat 

percent členov nášho Dobrovoľného požiarneho zboru sú zamestnanci hasičského 

záchranného zboru a mimo iného sú aj zamestnanci záchrannej zdravotnej služby. Čiže 

máme dosť problém s ľuďmi a naozaj, keď máme teraz aj v tomto zlom období sucha, 

máme požiare, tak vždycky sa snažíme nejakým spôsobom to skĺbiť, lebo fakt máme 

problém sťahovať ľudí z toho dôvodu, že oni jednoducho si nemôžu brať ani dovolenky, ani 

vypadávať zo zamestnania. Takže ale určite je nejaká možnosť, nejako to skúsime nastaviť, 

aby cisterna bola k dispozícii a minimálne tú vodu zabezpečiť a samozrejme z tej studne, 

aby sa za to nemuselo platiť. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Perfektné. Ďakujem veľmi pekne. S faktickou ešte pán 

poslanec Čechvala. Tiež už by ste nemali, lebo je po, ale nevadí. 

 

Mgr. Boris Čechvala, poslanec MZ: Je to za pani Šimončičovú, ktorá odkazuje, že veľké stromy 

tiež potrebujú vodu a existujú aj vaky na veľké stromy. Odkaz pani Šimončičovej. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Máme bohužiaľ okolo šesťdesiattisíc stromov v Ružinove. 

To proste ani keby sme sa všetci rozkrájali. 

 

Mgr. Boris Čechvala, poslanec MZ: Na niektorých vidno, že to naozaj nepotrebujú, možno tie. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Neviem, pani Dubová za životné prostredie niečo by ste 

chceli dodať? Pani Richterová. Ďakujem. Čiže pani Richterová zo životného prostredia. 

 

Pani Richterová, odbor životného prostredia: Dobrý deň, som Richterová. Však ešte v minulosti 

som robila na životnom ako vedúca a my sme používali na polievanie aj nových stromčekov 

vodu z jazera, Štrkoveckého jazera. My sme správcovia toho jazera a to je prepojené 

v podstate Dunaj a Štrkovecké jazero, to sú spojené nádoby. Ale my sme desať rokov 

používali vodu nie z VPS-ky, ale dodávateľa čo robil pre VPS-ku používali vodu z jazera 

Štrkoveckého. Ako návrh dávam. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Vicáň. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som ešte chcel zareagovať, alebo 

respektíve doplniť myšlienku, ktorú spomínal Michal Gašaj a možno aj takú odpoveď pre 

pani Ďurajkovú. Vieme v rámci dotačnej komisie, ako jej člen komunikujem s občanmi 

a ľudia sa pýtajú teda, že čo s grantmi, ako to bude ďalej prebiehať, ale zase na druhej strane 

presne to, čo hovoril pán Gašaj, že sú ľudia, ktorí s tým automaticky počítajú, že tie granty 

ani využívať nebudú a to sú práve spoločenské podujatia, hromadné a tak ďalej, kde 

minimálne na desať ľudí, čo je skoro každé jedno, takže my napríklad ako členovia komisie 

sme do dnešného dňa nedostali nejakú ďalšiu informáciu, že vôbec aké granty nám prišli. 

Nevieme urobiť nejakú stromovú štruktúru teraz toho, že či všetky sú na materiálne 

vyhodnotenie, alebo na nejakú materiálnu pomoc organizácii, alebo o čo sa jedná. Takže 

toto by bolo super, keby sme tu mohli začať, že by sme najprv možno urobili nejakú 

selekciu tých žiadostí a v zmysle toho sa potom môžeme dohodnúť na tom, že koľko 

prostriedkov by sme mohli na toto vyčleniť ešte v tomto roku. To len toľko k tej dotačnej 

komisii. A v rámci témy polievania stromov, my sa s pani Pagáčovou z odboru životného 

prostredia už dlhšiu tému bavíme aj o vybudovaní studne v rámci areálu Mlynské luhy. 

Vieme o tom už, že máme zdroj vody zhruba niekde v úrovni siedmich, ôsmich metrov 

v tejto lokalite. Len sú okolo toho nejaké papierovačky, treba vydať na to povolenia, aby to 
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bolo oficiálne, tak toto by tiež možno bola cesta ako sa dostať k zdroju vody v budúcnosti. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. A ak sa nikto ďalší nehlási do 

rozpravy, tak vyhlasujem rozpravu za ukončenú. Do rozpravy boli prednesené tri návrhy. 

Prvé dva z nich som si osvojil autoremedúrou. Tretí návrh je návrh pána poslanca Čechvalu. 

Pokiaľ je to teda návrh v rovine, že deklaratívnej výzvy, tak ja s ním nemám problém, tiež si 

ho osvojujem autoremedúrou, čiže nemusíme o ňom hlasovať a tým pádom nám zostáva len 

hlasovanie o materiáli ako o celku v znení predložených návrhov. Nech sa páči, návrhová 

komisia. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujeme za slovo. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov zo dňa štvrtého mája 2020 v prvom bode Návrh na prvú zmenu 

rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2020 schvaľuje prvú zmenu rozpočtu 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2020 podľa predloženého materiálu s doplnením 

návrhu uznesenia k materiálu v bode 1Ba 1C a poprosím pán starosta, aby ste dal o tomto 

uznesení hlasovať ako o celku. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Nech sa páči dámy a páni, hlasujte prosím teraz. Pípnutie 

sa neozýva, čiže hlasovanie už beží.  

hlasovanie č. 11 

za: 20 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 3 

 –  zmätočné hlasovanie 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Páni poslanci Herceg, Kulifajová funguje hlasovacie 

zariadenie? Okej, takže funguje a pán Herceg? Nefunguje. Chcete meniť hlasovanie? 

Prítomný ste vykázaný, len nie je vidieť, že ste hlasoval. Zopakujeme hlasovanie? Tak 

vyhlasujem hlasovanie za zmätočné a prosím pekne, dámy a páni hlasujte prosím ešte raz.  

 

Hlasovanie: Konštatujem, že zmenu rozpočtu sme prijali počtom hlasov dvadsaťjeden za, dvaja 

nehlasovali z dvadsaťtri prítomných. Ďakujem veľmi pekne. 

hlasovanie č. 12 

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

 –  uzn. č. 184/XII/2020 

 

 

Bod č. 2 

Návrh na obstaranie nového investičného úveru pre mestskú časť Bratislava-Ružinov 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom programu je návrh na obstaranie nového 

investičného kontokorentného úveru pre Mestskú časť Bratislava - Ružinov. Dovoľte mi 

najprv urobiť stručný úvod a ak budete súhlasiť, je tu náš odborný poradca, ktorý bol aj 

členom komisií a bankár pán Emil Compeľ, ktorý by vám povedal viacej potom k tým 

konkrétnym podmienkam a k tomu, ako prebiehalo výberové konanie. Na úvod chcem 

povedať dve veci. My navrhujeme, aby si mestská časť vzala dva úvery. Prvý úver je 

investičný úver a to sú prostriedky čisto slúžiace na investície do majetku. Ružinov je asi 

najmenej zadlžená samospráva v Bratislave. Naše úverové zaťaženie aktuálne dosahuje 

zhruba nejaké tri percentá, čo je jeden úver, ktorý dosplácame v priebehu budúceho roka 

a aj z magistrátu nás za to kritizujú, viete, že určite mnohí máte ekonomické vzdelanie, že 

optimálna kapitálová štruktúra nie je mať nulový dlh, ale mať primeraný dlh k možnostiam, 

ktoré máte. Ružinov má jedno z najnižších zadlžení, ale zároveň máme obrovský investičný 

dlh, lebo sa roky poriadne neinvestovalo napríklad do kultúrnych domov, do parkovacích 
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domov, do opráv ciest, chodníkov a tak ďalej. Brať si úver je zlé, ak chcete tie peniaze 

z úveru ísť, zobrať do krčmy a prehrať na automatoch. Brať si úver je dobré, ak bývate 

v prenajatom byte, za ktorý platíte veľmi drahé nájomné a namiesto toho si kúpite novú 

strechu nad hlavou a ešte tým vo výsledku ušetríte. Toto je vec, ktorú v podstate chceme 

riešiť aj my. Investičný úver teda má slúžiť vyslovene len na investičné aktivity, ktoré sú aj 

opísané v takej všeobecnej miere. My sme urobili päť kôl výberového konania s najväčšími 

renomovanými bankami. Tak, ako aj na hlavnom meste, keďže to bolo anonymné výberové 

konanie, nie sú tam uvedené tie presné názvy bánk, ale chceme vás uistiť, že to nie sú 

žiadne privátne banky. Sú to najväčšie bankové domy, ktoré sa vo veľkej miere zameriavajú 

na financovanie samospráv. Za posledné dva týždne bohužiaľ došlo k výraznej zmene 

situácie na trhu a úplne bezkonkurenčná ponuka, ktorú sme mali, zdražela, to chcem 

povedať otvorene. Tak ako si štát požičiaval takmer za nulu, tak minulý týždeň si už 

požičiaval za nula celá osemdesiatpäťpercentný úrok na štátne dlhopisy a úroky sa za 

posledný týždeň proste zhruba zdvojnásobili a existuje veľký predpoklad, že budú rásť aj 

ďalej. My preto predkladáme schválenie investičného úveru v štyroch alternatívach, pričom 

odporúčaním úradu je alternatíva číslo jedna. Prečo to chcem zdôrazniť? Táto alternatíva sa 

javí byť najdrahšia zo všetkých alternatív. Je tam úroková sadzba jedna celá šestnásť 

percenta. Ale je to úver vo výške pätnásť miliónov eur na dvadsať rokov a tá sadzba je 

fixovaná na celých dvadsať rokov. To znamená, dvadsať rokov by sme mali garanciu, že 

platíme úrok jedna celá šestnásť percenta. Keby úroky vystrelili na tridsať percent, ako boli 

pred dvadsiatimi rokmi, za Vladimíra Mečiara, tak my stále budeme platiť len jedna celá 

šestnásť. Tie ostatné, ktoré sú lacnejšie alternatívy, rozdiel je tam ten, že ten úrok je 

fixovaný len na kratšie obdobie. Čiže keby sme išli do fixácie len na päť rokov, tak by sme 

mohli dosť úrok len nula celá sedemdesiatdva percenta, ale o päť rokov by sa tá fixácia 

podobne ako na hypotéke skončila a úrok by sa prehodnotil podľa aktuálnej miery a ak by 

o päť rokov boli úroky na troch, štyroch percentách, ako boli pred piatimi rokmi, tak by sme 

museli už platiť oveľa viacej. Preto tá dlhá fixácia je síce drahšia, kvôli väčšej neistote, ale 

sme presvedčení, že sa oplatí oveľa viacej, lebo nás chráni pred rastom úrokových mier. 

A je tu ešte jedna dôležitá vec, ktorú musím povedať, že my sme súťažili tento úver tak, aby 

sme mali nulový poplatok za predčasné splatenie. To znamená, ak by úrokové sadzby 

kedykoľvek za budúcich dvadsať rokov išli hore, tak my sme stále chránení a neplatíme viac 

ako jedna celá šestnásť. Ak by ale klesli dole na nula celá päť percenta, tak my si o rok, 

o dva, o sedem môžeme kedykoľvek zobrať nový úver za tie nižšie úroky za nula celá 

sedem a vyplatiť tento za jedna celá šestnásť a prejsť na tú nižšiu úrokovú mieru a to bez 

poplatku. Čiže ten úver je nastavený tak, že sme chránení proti rastu úrokov, ale vieme 

využiť pokles úrokov, keďže predčasné splatenie máme úplne, úplne bez poplatku. To je 

dôležitá vec. Zároveň my by sme radi niektoré, nazvem to, že výdavky v našom rozpočte, 

keďže z toho predchádzajúceho úveru nám zostáva splatiť ešte osemstotisíc eur tento 

a budúci rok a tam je úroková sadzba, ktorú platíme, myslím vyššia, zhruba jedna celá päť, 

ak sa nemýlim, tak nazvem to tak, že my nevieme vyplatiť nový úver týmto starým, ale 

vieme prefinancovať niektoré výdavkové aktivity a z vlastných zdrojov potom vyplatiť ten 

starý úver a teda ušetriť už nula celá štyri percenta už len na tom rozdieli medzi úrokmi toho 

starého úveru, ktorý ešte dosplácavame týmto novým a to nechcem teraz komplikovať. 

Dodám ešte druhú vec, okrem toho sme tam navrhli aj schválenie kontokorentného úveru. 

Kontokorentný úver, to je vlastne povolené prečerpanie na bežnom účte do výšky dva a pol 

milióna eur. Je to úver, ktorý vždy musí byť do konca roka splatený. Čiže on len slúži na 

prekrytie časového nesúladu v rámci jedného roka, ale nezvyšuje zadlženosť mestskej časti. 

My sme ho nikdy nepotrebovali. Ružinov mal dosť hotovosti a my dúfame, že aj dosť 

hotovosti bude mať, ale tento rok budeme mať veľký výpadok v cashflow spojený hlavne 

jednou vecou, že hlavné mesto posiela oveľa neskôr výmery dane z nehnuteľností a zároveň 

každému jednému človeku umožňuje platiť daň z nehnuteľností v troch splátkach. 

V septembri, v októbri a v novembri myslím, alebo v auguste, septembri a v októbri. To 
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znamená, my peniaze z dane z nehnuteľností dostaneme, ale dostaneme ich až na konci roka 

a nie počas celého roka v priebehu, ako v minulosti a môže sa nám jednoducho stať, že 

výdavky máme celý rok, ale príjmy z dane z nehnuteľností dostaneme až na konci roka. 

Môže sa nám stať, že v júli, v auguste proste nebudeme mať cash. Budeme mať výpadok, 

lebo výdaje idú stále, ale príjmy budú oneskorené a na to potrebujeme túto rezervu vo forme 

kontokorentného úveru. My ho možno ani nevyužijeme. Kontokorent má ten model, že to je 

akože môžete ísť do mínusu na bežnom účte. To neznamená, že musíte ísť do mínusu, ale 

máte schválený rámec, môžete ísť do mínusu. Opäť tu nemáme žiaden poplatok za 

nečerpanie, ale je to rezerva, ktorá nám umožní preklenúť toto náročné z dôvodu epidémie 

COVID finančné obdobie tento rok a teda prejsť, prefinancovať tie posunuté príjmy, ktoré 

môžu byť z dôvodu, či už dane z nehnuteľností, alebo napríklad aj z nájmov. Viete, že vláda 

schválila možnosť odkladu platenia nájmov na niekoľko mesiacov, čiže možnože aj 

v Cultuse, aj v mestskej časti nájomné dostaneme zase takisto neskôr. My ho dostaneme, ale 

budeme mať krátkodobý výpadok cashflow, ktorý by sme vyriešili kontokorentným úverom. 

Čiže toľko na vysvetlenie z mojej strany. Poprosil by som ešte pána Compeľa, aby prišiel 

a porozprával vlastne o tej situácii na finančnom trhu, ak teda súhlasíte s vystúpením hosťa. 

Je to veľmi zaujímavé, môžem vám povedať. Sme strávili pomerne intenzívnu debatu 

o tom, že ako najlepšie si zobrať bankový úver v tejto dobe a pán Compeľ bude samozrejme 

pripravený aj zodpovedať vaše otázky. Zvlášť sa teší na také, že koľko budú úrokové miery 

o rok a podobne. Nech sa páči. 

 

Ing. Milan Compeľ, bankový poradca: Dobrý deň dámy a páni. Ja len doplním pána starostu, že 

viac-menej tento dokument, ktorý máte momentálne k dispozícii, tak za tým je asi taká 

štvormesačná práca. Takže ten proces sa začal niekedy asi v novembri, kedy som bol viac-

menej kontaktovaný s tým, aby som vašej mestskej časti ako človek, ktorý štrnásť rokov sa 

pohybuje v bankovej sfére pomohol možno nájsť optimálne financovanie a vhodné 

financovanie, takže preto tam bolo tých päť kôl, kedy sme kontaktovali, v tom dokumente 

nemôžeme menovať... Nemôžeme povedať, ktorá z tých bánk je tá víťazná, ale v úvode toho 

dokumentu máte a vidíte, ktoré boli oslovené banky, takže vidíte, že tam bolo oslovených 

päť naozaj relevantných bánk na slovenskom trhu, ktoré vedia pre oblasť municipalít 

poskytnúť relevantné financovanie. Takže posledné kolo už bolo bohužiaľ trošku navyše, 

pretože posledné kolo sa udialo práve zo situácie alebo z titulu COVID-19, kedy my sme 

mali už skoro vybraté povedzme v tom, po tom štvrtom kole tie financujúce banky, ale 

bohužiaľ väčšina z tých bánk, ktoré sa zapojili do toho štvrtého kola, nám avizovali, že 

z titulu zmeny situácie na trhu jednoducho nevedia potvrdiť indikatívne ponuky, ktoré 

dovtedy poslali a je tam evidentne tým pádom nárast tých cien medzi tým štvrtým a piatym 

kolom, ktorý je bohužiaľ vyvolaný objektívnymi situáciami, ktoré na trhu nastali. Tie 

situácie spomenul už aj pán starosta, že realita je taká, že aj Slovenská republika, ktorá má 

v rámci Slovenska najnižší možný rating a tým pádom najnižšie možné riziko sa financuje 

dnes podstatne drahšie ako financovali v minulosti. Desaťročné dlhopisy, ktoré sa posledné 

emitovali, bolo to de facto dvadsiateho prvého, dvadsiateho štvrtý, čiže v tom istom čase 

ako boli vypracované tie ponuky na financovanie Mestskej časti Ružinov, tak tá situácia 

bola, že tie ponuky boli priemerne okolo nejakých nula celých sedem, pohybovali sa od nula 

celých päť, sedem až nula celých osemdesiatpäť percenta za desať rokov. My hovoríme 

o tom, že budete mať financovanie na dvadsať rokov so sadzbou jedna celých šestnásť. 

Nedá sa to úplne porovnať jedna k jednej, ale už len to hovorí o tom, že pokiaľ tie 

desaťročné dlhopisy sa niekedy emitovali pred pár mesiacmi dozadu zápornou hodnotou, 

takže Slovenská republika ešte za emisiu svojich dlhopisov dostala zaplatené, tak dnes je to 

iba pri tých krátkych peňažných poukážkach, ale pri dlhopisoch sa už tie sadzby jednoducho 

zvyšujú a situácia na trhu je momentálne taká, že bohužiaľ tie sadzby vyskočili trošku 

dlhšie, teda vyššie, ale v každom prípade ako človek, ktorý štrnásť rokov robím 

v bankovníctve stále si myslím jednu vec, že ak hovoríme o dvadsaťročnom financovaní 
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s fixnou sadzbou jedna celých šestnásť percenta, je to, teraz budem hovoriť z pohľadu toho, 

že v rámci svojej činnosti robím poradenstvo aj pre klasické právnické osoby a tí môžu 

o takomto financovaní len snívať. Príklad, máte tam aj ponuku na kontokorent z jednej 

komerčnej banky, tú víťaznú za nula celých dvadsaťpäť. Práve v týchto dňoch jedna 

spoločnosť, ktorú zastupujem podpisuje financovanie v obdobnej štruktúre za nula celých 

osem percenta, takže výrazne, výrazne viacej aj napriek tomu majú výrazne lepšie 

podmienky ako iné spoločnosti na trhu. Ak hovoríme o dlhodobých investičných úveroch, 

to je zase druhá oblasť, sú firmy, ktoré sa dnes financujú so sadzbou dve percentá na päť 

rokov. Takže, ak by sme to išli porovnávať, že nazvem tú podnikateľskú sféru, ktorá sa 

financuje asi pri investičných aktivitách /nezrozumiteľné/... na päť rokov, vaše aktivity 

vedia byť financované na dvadsať rokov so sadzbou jedna celých šestnásť percenta. Takže 

to samozrejme zohľadňuje riziko mestskej časti, ktoré je ďaleko iné, ako riziko nejakých 

podnikateľských subjektov. Pre vás je lepšie porovnanie to so Slovenskou republikou, kde 

sa financuje Slovenská republika a kde sa financuje mestská časť Ružinov a tieto 

podmienky sú z môjho pohľadu dosť porovnateľné. Takže asi toľko na úvod a neviem, či 

máte nejaké otázky? 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ja len za seba poviem, že som 

z toho naozaj smutný, lebo som dúfal, že sem prídem ešte pred dvoma týždňami s úverom 

na dvadsať rokov za nula celá šesť percenta fix a vstúpim do histórie ako starosta, ktorý 

vyjedná úplne najlepšie podmienky v histórii, ktoré už nikdy nikto neprekoná, lebo pod tie 

úroky by už asi nikdy trh nepadol a bohužiaľ tá situácia sa medzičasom zhoršila, ale ešte 

pred troma rokmi keby niekto povedal, že má dvadsaťročný úver za jedna celá šestnásť 

percenta, tak by ho všetci vysmiali, že to je nemožné. V materiáli máte uvedený aj graf, ako 

sa vyvíjali medzibankové úrokové miery, ten Euribor, čo je tá najnižšia základná úroková 

sadzba za posledných dvadsať rokov a drvivú väčšinu toho času boli na úrovni troch, 

štyroch percent. Čiže stále hovoríme o extrémnych výhodných podmienkach. Na druhej 

strane musíme konať veľmi rýchlo, lebo tie podmienky sa naozaj zo dňa na deň menia 

a ponuky, ktoré máme platné k dnešnému dňu, nemusia byť platné už o týždeň. 

 

Ing. Milan Compeľ, bankový poradca: Presne tak, ja by som ešte tým pádom doplnil, čo sa týka aj 

tej samotnej ceny. Je také paradoxné, že my momentálne hovoríme a diskutujeme o tom, 

alebo budeme diskutovať o tom, či sadzba jedna celých šestnásť je dobrá, alebo nie. 

Otvorene za mňa osobne tá sadzba je dobrá a tá diskusia je tu iba preto, lebo sa 

porovnávame s obdobím záporných úrokových sadzieb. Ja si pamätám obdobie 

v bankovníctve, kedy banky nepamätali ani vo svojich všeobecných obchodných 

podmienkach ani nič o tom na pojem záporná úroková sadzba, záporný Euribor. Keď prišiel 

rok 2012, 2013, kedy to začalo byť realitou, vtedy museli banky prerábať svoje všeobecné 

obchodné podmienky, takže dovtedy to tam nebolo ani nijakým spôsobom spomenuté 

a vtedy sa zaviedlo do bankovej praxe, že ak je Euribor záporný, tak je to nula. Čo každý 

z vás má nejaký ten úver, tak to asi pozná. Takže to by som chcel ešte len doplniť aj k tomu 

grafu toho, že hovoríme o tom, že máme za sebou nezdravé ekonomické obdobie záporných 

sadzieb, ktoré nie je štandardom pre zdravý ekonomický proces, vývoj alebo situáciu. Takže 

porovnávame sa momentálne s minulosťou posledných niekoľkých mesiacov, možno rokov, 

ale ktorá bola otvorene, že nie zdravá. To znamená, že ak hovorím o tom, že či úroková 

sadzba jedna celých šestnásť percenta je dobrá, tak z dlhodobého hľadiska určite áno za 

mňa. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Ja len dodám, ak by mne niekto ponúkol 

hypotéku teraz na dvadsať rokov s fixnou úrokovou mierou za jedna celých šestnásť, tak si 

kúpim kvôli tomu nejaký dom, pretože naozaj by to bola akože výhodná investícia. Nech sa 

páči. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Je tu ešte aj pán Compeľ, môžete sa ho pýtať 
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otázky, ak chcete. Nech sa páči, pán poslanec Kraszkó. 

 

Mgr. Ivan Kraszkó, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Určite podporujem aj celý ten 

materiál, ktorý ste predložili. Samozrejme hlasoval som za aj v rámci finančnej komisie. To, 

čo by som chcel ešte trošku si viac ozrejmiť je, že väčšinou keď si teda berieme nejaký 

úver, tak ako ste povedali, že by ste si hneď kúpili dom, tak takisto aj firma, keď si berie 

úver, tak najskôr má nejakú víziu, že čo chce, lebo tá hodnota jedna celá šestnásť v kontexte 

toho konkrétneho, čo ide za to postaviť je tá hodnota potom do budúcnosti tých peňazí. 

Takže ja by som len chcel poprosiť, keby sa dalo aj špecifikovať vlastne, je to pomerne 

veľká suma, takže konkrétne aká hodnota teda z týchto financií vystane a v rámci toho by 

som chcel doplniť teda uznesenie k tomuto bodu a poprosiť vás, žiada starostu o predloženie 

informatívneho materiálu na rokovanie ďalšieho Miestneho zastupiteľstva s prehľadom 

potenciálnych investičných aktivít, ktoré by mali byť financované z investičného úveru 

spolu s informáciou o časovom horizonte a aktuálnom stave projektov. Toľko teda k tomu 

doplneniu uznesenia. Čiže chcel by som vedieť konkrétnejšie, lebo tam v tom materiáli je to 

veľmi všeobecné a naozaj sú to ohromné peniaze, za ktoré sa dá v tom časovom horizonte 

veľa vecí vybudovať. Takže len toľkoto k tomu. Ďakujem pekne. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Možno len doplním, ten úver je nastavený tak, 

že my môžeme ho načerpať do júna budúceho roku s tým, že je tam tá podpora z tej 

Rozvojovej banky Rady Európy, čiže je tam ešte aj dohľad ako keby medzinárodnej 

inštitúcie na celé čerpanie a podmienkou toho je, že tam musí byť predložený zoznam 

investičných projektov, ktoré oni musia schváliť a ten zoznam musí byť dvojnásobný 

najmenej. To znamená, oni ako keby hovoria, že sú ochotní kofinancovať päťdesiat percent 

investícií. To neznamená, že päťdesiat percent každej investície. Keď my napríklad 

Základnú školu Medzilaborecká, na ktorú máme dostať eurofondy, ak vybavíme to stavebné 

povolenie, ktoré sa rieši, je za tri milióny eur zaradíme do toho balíka a budeme chcieť 

postaviť druhú školu za tri milióny, tak tá prvá je akože kofinancovanie a tú druhú môžeme 

celú zaplatiť z úveru. Nemusí byť každý jednotlivý projekt fifty-fifty a naschvál sú tam 

uvedené tie, len ako keby oblasti, lebo ak ten úver schválime, tak mojim plánom je naozaj 

sadnúť si teraz s vami s poslancami, či už na úrovni komisie, ako si povieme a dohodnúť sa, 

že do akých investičných projektov majú ísť. Sú tam vymenované rámcové investičné 

projekty, už dneska vám viem napríklad povedať z minulého týždňa dobrú informáciu, že 

parkovisko U Deda už je mestské. Čiže môžeme tam začať kresliť parkovací dom, tých 

máme niekoľko. Vieme, že chceme opravovať naše kultúrne domy. Vieme, že niečo by sme 

radi použili už na, my máme tento rok deväť miliónov eur v kapitálových výdavkoch ako 

investície mestskej časti. Časť z nich by sme prefinancovali radi, aby sme zvládli ten 

výpadok. Čiže tých investičných aktivít určite máme na najbližšie roky dostatok, ale toto je 

presne tá vec, ktorú nechcem rozhodnúť ja. To znamená, chcem teraz v diskusii, ak 

schválime načerpanie úveru, aby sme sa dohodli čo budú tie investičné aktivity, na ktoré to 

budeme čerpať. Ako všetci poslanci a budúci mesiac si to môžeme schváliť aj na 

zastupiteľstve nejaký rámcový orientačný plán. Ono sa to možno bude meniť, lebo však ono 

je to živé. Pri úrokovej miere jedna celá šestnásť, ja to nechcem nejak hovoriť, akože úplne 

nahlas, ale som presvedčený, že aj keby sme nejakú časť nedokázali vyčerpať tento, alebo 

budúci rok, tak pri úložkách dokážeme dostať také úročenie už na trojmesačné úložky, že 

budeme mať nulové náklady. Vy tomu ako finančák rozumiete. Takže môžeme to čerpať aj 

dlhšie, hoci to zoberieme za túto úrokovú mieru aj ihneď. To som chcel povedať. Čiže áno, 

každé jedno použitie úveru, my dneska neschvaľujeme použitie úveru, my schvaľujeme len 

podpísanie úveru. Každé jedno použitie úveru musí byť samostatne schválené zmenou 

rozpočtu a musíte to teda schváliť vy, ako poslanci. To nevieme urobiť bez vás a bez 

súhlasu zastupiteľstva. Tak ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Méheš, pán predseda. 
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JUDr. Matúš Méheš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán starosta, v materiáli je urobené 

uznesenie označené pod písmenkom C. Splnomocňuje Ing. Chrena starostu a tak ďalej, 

podľa časti A. Časť A má štyri alternatívy. Správne rozumiem, že sa bavíme už len 

o alternatíve číslo jedna a ak áno, tak potom by som vás poprosil, aby ste si alternatívu dva, 

tri, štyri osvojili autoremedúrou a vypustili ju z návrhu. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: My sme toto náročky prichystali v štyroch alternatívach, 

aby ste vy ako zastupiteľstvo rozhodli, že ktorá z tých alternatív je pre vás lepšia. V zásade 

z alternatív jedna až tri podľa nás je najlepšia tá, ktorá fixuje na dlhú dobu a v prípade, že by 

ste nesúhlasili s úverom pätnásť miliónov a chceli by ste ho len sedem a pol, tak na to je 

alternatíva štyri. My odporúčame alternatívu jedna s tým, že malo by sa teda hlasovať 

o alternatíve jedna a ak bude schválená tá, tak ďalšie tri automaticky vypadávajú a nie sú 

schválené. Preto je uznesenie v alternatívach predložené, tak sa to aj štandardne robí aj na 

mestskom zastupiteľstve, že keď sú alternatívy, tak hlasuje sa o jednej a ak je schválená, tak 

ďalšie tri automaticky sú mimo. Chápe aj organizačné, áno. Rozumie. Pán predseda Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem za prácu na tomto materiáli, teda aj za zisťovanie 

podkladov, o ktorých sme sa začali baviť teda už minulý rok. Mali by sme si všetci 

uvedomiť, že teda tu ide o jedno obrovské závažné rozhodnutie a preto podporujem kolegu 

Kraszka, že my ako poslanci by sme spolu mali povedať, že chceme dlhodobo zobrať 

pätnásť miliónov eur a toto je naša cestovná mapa, lebo týmto my môžeme zásadne zmeniť 

Ružinov. Je to investičný úver a teda investičné zámery by mali byť niečo, čo prinesie 

hodnotu. Hodnota tých pätnásť miliónov nie je v tom, že aký je to balík peňazí, ale čo za to 

vybudujeme. To sa dá prejesť, za to sa dá ísť na dovolenky, obrazne povedané, alebo niečo 

vybudujete ako aj v rodinnom rozpočte a teda naozaj prijímam tú, nechcem povedať hodenú 

rukavicu, ale aby sme si spoločne sadli a premysleli najbližší mesiac, alebo do najbližšieho 

zastupka, že čo by na tej spoločnej cestovnej mape pre Ružinov malo byť, čo ho posunie 

ďalej. Určite tie parkovacie domy, obnova kultúrnych zariadení a podobne. To tu už 

odznelo. Takže dajme si to na papier, aby my všetci sme to mali pred sebou, že pre toto 

berieme ten úver a toto je naša cestovná mapa, kam ten Ružinov chceme posunúť, čo sa týka 

investičného rozvoja. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ak nie je žiaden ďalší záujem 

vystúpiť v rozprave, tak by som chcel poprosiť návrhovú komisiu. Hlasovať by sme teda 

mali v prvom rade o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kraszka a potom o uznesení 

s tým, že teda schvaľuje sa alternatíva v časti A, alternatíva 1. Alternatívy dva, tri, štyri teda 

vypadávajú, keďže nebol teda žiadny iný návrh ako tento návrh predkladateľa v rozprave 

prezentovaný. Takže návrhová komisia, nech sa páči. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujeme za slovo. Ako prvé dáme hlasovať o plnení uznesenia 

pána poslanca Ivana Kraszka. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

v návrhu o doplnenie uznesenia žiada pána starostu o predloženie informatívneho materiálu 

na rokovanie ďalšieho Miestneho zastupiteľstva s prehľadom potenciálnych investičných 

aktivít, ktoré by mali byť financované z investičného úveru, spolu s informáciou o časovom 

horizonte a aktuálnom stave projektov. Dajte prosím pán starosta o tomto návrhu hlasovať. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Takže nech sa páči, hlasujeme 

o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kraszka, teraz. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že návrh sme schválili počtom hlasov dvadsaťdva za, jeden sa 

zdržal z dvadsaťtri prítomných. 
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hlasovanie č. 13 

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

 –  pozmeňujúci návrh uznesenia bol schválený 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: A teraz prosím hlasujeme o uznesení ako celku s tým, že 

teda v časti A schvaľujeme alternatívu jedna. Takže nech sa páči, hlasujte dámy a páni teraz 

prosím. Na schválenie tohto materiálu stačí jednoduchá väčšina. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za jednomyseľné hlasovanie počtom hlasov 

dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. Je to veľmi dôležitý signál, že sme v tejto na jednej 

vlne. 

hlasovanie č. 14 

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

 –  uzn. č. 185/XII/2020 

 

 

Spoločná rozprava 

 

Bod č. 2A 

Návrh opatrení mestskej časti Bratislava-Ružinov ako jediného akcionára spoločnosti 

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. v súvislosti s aktuálnym vývojom 

jeho finančnej situácie 

a 

 

Bod č. 9 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných 

prostriedkov v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, a.s.  
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom programu je spoločná rozprava k bodom 2A 

a bodu 9 čo je Správa miestneho kontrolóra o hospodárení vo VPS. Ja by som možno 

poprosil na úvod pána kontrolóra, aby sa vyjadril k tej minulosti. To znamená k správe 

z kontroly a potom by som dodal niečo k tomu aktuálnemu materiálu. 

 

Ing. Günther Furin, miestny kontrolór: Dúfam, že ma bude rozumieť aj cez to rúško. Vážené 

poslankyne, vážení poslanci, predkladám Správu z kontroly Ružinovského podniku 

verejnoprospešných služieb. Cieľom kontroly bolo preveriť predmet, činnosti spoločnosti, 

zhodnotiť hospodárske výsledky a finančnú situáciu, nakladanie s majetkom spoločnosti. 

V úvodnej časti sa podrobne venujeme jednotlivým dôležitým dokumentom, ktoré tvoria 

rámec pôsobenia podniku. V tejto časti by som rád upozornil na jednu vec a to, že zmluva 

o komplexnom nájme majetku uplynie do 31.12.2020. Čiže treba si naplánovať rokovanie 

o tomto bode. V ďalšej časti nasledujú ekonomické informácie, ktorým venujeme dosť 

priestoru a ktoré ilustrujú vývoj, ktorý smeroval k dnešnej situácii v podniku. Jednotlivé 

kontrolné zistenia sú podrobne popísané v správe. Chcel by som upriamiť pozornosť len na 

niektoré z nich. V diskusii, ak by vás zaujímalo niečo konkrétnejšie, tak potom môžeme sa 

k tomu vrátiť. Prvý bod je trhovisko. V tabuľke je v grafe na strane desať ilustrujeme, aký 

z pohľadu mestskej časti bol neradostný vývoj za posledných pätnásť rokov. Pokles tržieb 

sa vyvíjal tak, že dnes dosahujú polovicu úrovne tržieb spred pätnástich rokov, ale výnos 

pre VPS zhruba zostal ten istý, pretože celý ten pokles tržieb išiel na konto zníženia nájmu, 

tým pádom vlastne celý tento pokles tržieb sanovala mestská časť. V súvislosti s trhom sa 

na neoficiálnych rozhovoroch často diskutovalo, alebo špekulovalo, či celá tržba z tohto 

trhoviska sa dostáva do účtovníctva spoločnosti. Preto sme sa tomu venovali osobitne. 
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V správe je popísané podrobne, ako sa vyberajú poplatky od krátkodobých, či denných 

trhovníkov, pretože pri tých dlhodobých to nie je problémom. Tam to prebieha 

bezhotovostne na základe dlhodobých vzťahov. Napriek istým drobným nedostatkom sa 

domnievam, že aj ak sa nedá na sto percent vylúčiť nejaké nekalé konanie v tomto smere, 

rozsah z hľadiska výnosov podniku je zanedbateľný, alebo nevýznamný. Nehovorím to 

preto, že sa s týmto problémom nemá bojovať a dosiahnuť sto percent. Chcem len poukázať 

na to, že v tomto smere žiadne rezervy vo výnosoch sa nedajú predpokladať. Ešte len taká 

poznámka na okraj. Iste viete, že podľa zákona všetky zmluvy majú byť zverejnené, kde sa 

nakladá s verejnými zdrojmi chcem podotýkať, že nájomné zmluvy s predajcami stánkov 

táto spoločnosť nezverejňuje. Tým pádom sú vlastne neplatné. Toto treba akútne, veľmi 

rýchlo vyriešiť. Ďalšia taká zaujímavá oblasť je zimná pohotovosť. Dali sme si veľkú prácu, 

skontrolovali sme mzdové listy, výplatné pásky za kontrolované mesiace, takisto sme to 

porovnávali s prehľadom zložiek, miezd rozúčtovaných za obdobie 12/2017, 12/2018 

a január 2019 a zistili sme, že fakturovanie zimnej údržby voči mestskej časti je nekorektné. 

Jednoducho, keď sme spočítali, koľko zaplatila svojim zamestnancom a porovnali s tým, čo 

fakturovala mestskej časti, je tam značný rozdiel, teda za sledované obdobie je to zhruba 

šesťdesiattritisíc eur. To znamená, že fakturujú nám i takých pracovníkov, ktorí v tej 

pohotovosti proste neboli, čo je teda až nehorázne. Verejné obstarávanie je kapitola sama 

osebe, možno sa k nej vrátime, ak budete chcieť, ale z hľadiska dokumentovania situácie 

v podniku, alebo atmosféry, ktorá vládne v tom podniku je kapitola o autoprevádzke 

a údržbe. Na tejto kapitole je možno najviac vidieť ten hlboký stav demoralizácie v tomto 

podniku. VPS má schválenú smernicu o riadení činnosti autoprevádzky. Mimochodom 

smernice majú vypracované veľmi dobre od poslednej kontroly, ktorú sme tam vykonali 

pred rokmi a naozaj smernice sú v mnohých smeroch ako úplne perfektné. Škoda, že 

väčšina z nich sa vôbec nedodržiava. Táto smernica hovorí, že stredisko dopravy pripravuje 

plán údržby a opravy jednotlivých vozidiel a tomu zodpovedajúci rozpočet. Tak chcel by 

som povedať, že za roky sedemnásť, osemnásť takýto rozpočet vôbec neexistuje. Ďalej do 

minulosti sa ani nedá pátrať, pretože anarchia v evidencii je taká veľká, že k tomu tam nikto 

nevie zaujať stanovisko. Konštatujeme, že zvlášť v tejto oblasti autoprevádzky bola kontrola 

nesmierne náročná, miestami až nemožná, pretože časť materiálov autoprevádzky boli 

predložené na kontrolu špinavé, zaprášené, bez akéhokoľvek systému. V roztrhaných 

krabiciach a veľa, veľa času nám dalo vôbec zoradiť to do nejakého normálneho času. 

V prípade, že by tieto materiály boli predložené v takomto daňovej kontrole, tak neviem, 

neviem, ako by to dopadlo. Ďalší v tejto oblasti. Ružinovský podnik VPS podľa svojich 

vnútorných predpisov má založené vozové zošity k jednotlivým služobným motorovým 

vozidlám. Podľa toho predpisu, tieto vozové zošity by mali viesť zamestnanci zodpovední 

za autodopravu, kde by mali byť záznamy o prevzatí a odovzdaní vozidla, inventáre, 

príslušenstve, pneumatikách, technických prehliadkach, opravách, nehodách, mazaní, 

výmene olejov, technickom ošetrení vozidla, stave a výmene akumulátorov, prípadne iné. 

Aké je kontrolné zistenie? Má síce založené na niekoľkých autách, zďaleka nie na všetkých, 

tieto zošity, ale okrem mena vodiča a ŠPZ v tých zošitoch nie je uvedené vôbec nič. O tom, 

ako je evidovaná nákladná doprava a osobná doprava radšej ani nejdem hovoriť, ale tieto 

veci do značnej miery vysvetľujú to, prečo má tento podnik také problémy pri kosení a pri 

vykonávaní svojej činnosti. Neustále problémy s technickým stavom vozidiel. No 

jednoducho, je to hrubo zanedbávané a priamym dôsledkom je to, že proste v rozsiahlych 

časových intervaloch ten podnik nie je schopný pracovať, pretože to strojné zariadenie je 

buď nefunkčné, alebo nefunkčné. Napríklad záznamy o prevádzke osobnej dopravy za roky 

2017, 2018 nám vôbec neboli predložené, pretože ich vôbec nevedeli nájsť a neviem, či 

vôbec existujú? Mesačné vyúčtovanie spotreby je proste úplne /nezrozumiteľné/... robené 

a podotýkam, že za rok 2017, 2018 vôbec sa nevykonávala kontrola mesačného vyúčtovania 

spotrebných pohonných látok. To znamená, čo tam kto uviedol, tak to bolo. Neviem pán 

Gečevský, či si viete predstaviť, že takto by to mohlo fungovať v nejakej organizácii, ktorá 
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má viac ako jedno auto? A už len taká perlička. Podľa smernice veľmi správne sa uvádza, že 

tankovacie karty môžu byť použité len na doplňovanie PHM vozidiel VPS. V písmene S sa 

uvádza, že zakázané používať tankovacie karty pre doplňovanie PHM do súkromných 

motorových vozidiel a písmene K sa uvádza, výnimkou sú univerzálne tankovacie karty, 

ktoré schvaľuje generálny riaditeľ Ružinovského podniku VPS. No ja by som chcel vedieť, 

aké to sú univerzálne tankovacie karty, ktoré môžu sa používať na iné ako služobné účely? 

Ešte krátko k verejnému obstarávaniu. Od poslednej kontroly by som chcel skonštatovať, že 

v tomto smere došlo k istému zlepšeniu tým, že zamestnali človeka, ktorý dajme tomu ako 

tak rozumie tomu zákonu, ale bohužiaľ výsledkom je len formálna správnosť, alebo lepší 

stav po formálnej stránke verejného obstarávania, ale hlavný zmysel verejného 

obstarávania, to znamená efektívne využitie zariadení sa vôbec, tvrdím, nedosiahol. Prečo, 

je to tam na strane 37 až 45, či 27 až 35 popísané jednotlivo, nechcem sa k jednotlivým 

prípadom vyjadrovať. Sú tam podrobne popísané. Chcel by som len jedno ešte. Nepodarilo 

sa mi nikde zistiť, koľko bolo zrušených verejných súťaží. Pretože podľa neformálnych 

kuloárových rečí, to je hlavná metóda, ako zabezpečiť, aby vyhral ten, ktorý má vyhrať. No 

proste sa to zruší dovtedy, kým to nevyhrá ten správny. Takže čo by som povedal na záver. 

V správe uvádzame konkrétne zistenia, ktoré vieme exaktne doložiť. V priebehu kontroly sa 

ale často dozvedáme, neformálne od pracovníkov subjektov kontrolovaných aj množstvo 

ďalších informácií, ktoré sa často nedajú zdokumentovať, alebo sú len zdanlivo 

drobnosťami, ktoré však spolu s objektívnymi faktami ilustrujú smutný stav spoločnosti 

a poukazujú na hĺbku problémov, ktorými táto spoločnosť trpí. Už sme boli svedkami 

mnohých pokusov o nápravu situácie. Mestská časť urobila mnohé ústretové kroky, 

podotýkam, že mnohé z nich zrejme boli na hrane ak nie za hranou zákona o štátnej pomoci. 

Podotýkam, tento zákon hovorí niečo v tom zmysle, že ak nakladáte s verejnými zdrojmi, 

mali by ste sa k svojej stopercentnej spoločnosti správať presne tak, ako by ste sa správali 

k hociktorej inej obchodnej spoločnosti. Evidentne sa tak nesprávame o čom svedčí len 

krátky zoznam toho, čo sme pre tento podnik už za posledné roky urobili. Odpustili sme mu 

značnú časť záväzkov, zásadne sme znížili nájomné za trhovisko, poskytli sme značnú 

finančnú pôžičku. Poskytli sme pomoc pri obstarávaní strojov, keď sme kúpili za vlastné, za 

symbolickú cenu požičali ďalej. Prebehla tam reštrukturalizácia dlhov. Prečo je to tak, že sa 

napriek tomu situácia nemení, sa dá čiastočne vyčítať v tej správe, ale ešte dôležitejšie 

možno to, čo sa v správe explicitne nie je uvedené, aj keď sa to tam dá medzi riadkami 

vycítiť, čo to je. Teraz poviem možno silnú vetu. Chcem zdôrazniť, že sa týka 

kontrolovaného obdobia. To znamená, to je do roku 2018, to znamená netýka sa súčasného 

vedenia, aby sme to, aby sa niekto neurazil. I keď nechcem tvrdiť, že časť toho nepretrváva, 

alebo možno aj väčšia časť. Teda čo to je, čo tam je? Všade prítomný úpadok, 

demoralizácia, nedisciplína a dezorganizácia. Len jedna vec. Ako môže fungovať podnik, 

ktorý nevie vynútiť ani tú elementárnu vec, aby pracovníci chodili na osem hodín do práce? 

Ani to nie. Zastávam preto názor, ktorý som už aj v minulosti niekoľkokrát prezentoval, že 

táto situácia v podniku je nezvratná a treba čo najskôr pripraviť nejaké alternatívne riešenie 

pre zabezpečenie tých funkcií, ktoré dnes vykonáva podnik verejnoprospešných služieb. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne pánu miestnemu kontrolórovi. Tie 

zistenia niektoré naozaj už sme počuli aj viackrát, nie sú plne lichotivé. Ja chcem zdôrazniť, 

že tá kontrola sa naozaj týkala vecí do konca roku 2018. Čiže to nie sú úplne aktuálne 

zistenia. V mnohom za posledný rok aj vďaka práci nového predstavenstva a nového 

vedenia došlo k výraznému zlepšeniu. V mnohom bohužiaľ nie. Viete, že keď sme tu o tom 

diskutovali aj pred rokom, ja som naozaj stále zastával ten názor, že VPS ako taká, keď 

odstránime niektoré zásadné systémové nedostatky, tak je to podnik, ktorý môže byť dobre 

fungujúci a môže naozaj ďalej pracovať v prospech Ružinova v takej podobe, ako funguje 

dnes. No musím povedať, že aj vplyvom analýzy, o ktorej sme sa rozprávali tu na miestnom 
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zastupiteľstve, my sme ju začali robiť a nestihla sa dokončiť, pretože prišla táto kríza 

spôsobená koronavírusom a museli sme teda preskočiť a riešiť úplné a akútnejšie problémy, 

o ktorých je aj tento materiál, ktorý predložilo predstavenstvo. Časť tej analýzy v podstate je 

textovo uvedená aj v tom materiáli. VPS má niekoľko hlavných problémov. Naozaj tie 

najväčšie sú, že si nesie z minulosti to obrovské historické bremeno, kde desiatky až stovky 

tisíc musí splácať na starých dlhoch z ďalekej minulosti spred veľa rokov, keď ten podnik 

bol jednoducho rozkradnutý a neberme si už servítky pred ústa, tá reštrukturalizácia, do 

ktorej sa VPS dostala je dôsledkom toho, že tento podnik bol normálne rozkradnutý 

vtedajším vedením. A je to proste tak. Niektorí poslanci, ktorí na to aj v tom čase 

upozorňovali dostávali vtedy vyhrážky a bolo to doslova mafiánsky spôsob vedenia tohto 

mestskočastského podniku. Druhý najväčší problém, ktorý VPS-ka má, je dneska právna 

forma. VPS je akciová spoločnosť, čo v minulosti dneska naozaj ten problém nemáme a to 

chcem oceniť, ale v minulosti bolo proste obrovský problém to, že boli súboje medzi 

vedením mestskej časti a medzi poslaneckými klubmi, ktoré nominovali vedenie VPS a keď 

proste starosta nevychádzal s poslancami, tak poslanci mu cez VPS robili zle. A jednoducho 

si hospodárili ako chceli a musím povedať, keď to poviem tak kulantne, zďaleka nie všetci 

starostovia v minulosti zvládali tú situáciu s tým odčlenením. Problém akciovej spoločnosti 

je ale aj v tom, že je to akciová spoločnosť a VPS-ka ako akciová spoločnosť by mala 

zmysel vtedy, keby VPS vykonávala podnikateľskú činnosť a zarábala by si aj externe 

nielen prácami pre mestskú časť. Vtedy by malo zmysel, aby to bol podnikateľský subjekt 

vo forme obchodnej spoločnosti. Deväťdesiatdeväť a pol dokonca viac percenta príjmov ale 

VPS-ka dneska dostáva od mestskej časti. A nezvládajú robiť ani úplne všetko to, čo si od 

nich chceme objednávať. Čiže oni nikdy nebudú mať, že podnikateľskú činnosť, lebo kým 

nezvládnu poriadne a rýchlo aspoň pokosiť Ružinov, tak nebudú môcť robiť ešte pre nejaké 

súkromné subjekty a kosiť ešte nejaké súkromné pozemky a preto si zarábať nedokážu. To 

ale, že má VPS-ka formu akciovej spoločnosti spôsobuje dva problémy. Prvý je, že my im 

nevieme poslať peniaze, pokiaľ oni nevykonajú činnosť a nefakturujú. Poviem príklad. 

Teraz bola teplá zima, my na úrade sa tešíme, že sme ušetrili za zimnú údržbu, lebo sme 

neplatili VPS a VPS urobila sekeru a dlží dodávateľom, pretože tie náklady má počas celého 

roka, ale nemôže ich mestskej časti vyfakturovať. Druhý veľký problém je, že sa nám ako 

úradu v podstate gro nákladov predlžuje. VPS zaplatí na mzdách zamestnancov VPS, čo sú 

ľudia, ktorí v podstate robia pre Ružinov, zhruba dva milióny eur ročne. Ale my, ako 

miestny úrad za to platíme dva celá štyri milióna eur. Pretože oni nám tieto mzdy fakturujú 

aj s DPH. Čiže úplne zbytočne strácame štyristotisíc eur ročne na DPH za mzdy 

zamestnancov. To je štyristotisíc. My sme chceli teda naozaj že predložiť, že koncepčný 

materiál, ktorý by sme do pol roka zvládli urobiť. Kde by boli všetky návrhy, že ako toto 

riešiť a pravdepodobne návrhom by bola transformácia VPS na buď komunálny podnik tak, 

ako to robí magistrát a Petržalka. To znamená buď urobiť z VPS odbor na úrade, alebo 

urobiť z nich príspevkovú organizáciu. Dnes však musíme riešiť úplne iný problém. 

Musíme riešiť problém, že VPS sa nám dostáva do krachu. Chcem v prvom rade zdôrazniť, 

že toto nie je vina predstavenstva ani súčasného vedenia VPS. Dokonca ani vina miestneho 

zastupiteľstva. My sme minulý rok dokonca tu na zastupiteľstve a ďakujeme pánu 

kontrolórovi, že spomenul tú ústretovosť mestskej časti, pretože mestská časť je naozaj 

extrémne ústretová voči VPS. Lejeme tam peniaze ako do čiernej diery. Minulý rok sme 

schváli tú zmenu cenníka a hospodárenie VPS je nastavené tento rok takým spôsobom, že 

majú narozpočtované, čo všetko majú urobiť s férovými cenami a ak by VPS tento rok 

urobila všetko to, čo je v rozpočte za tie ceny, za ktoré to robí, tak je to podnik, ktorý bude 

normálne zdravý a ocitne sa v určitom zisku. Stali sa ale tri veci. Prvá vec je teplá zima. 

Bolo menej zásahov než po minulé roky, menej zásahov zimných než sa očakávalo, tým 

pádom VPS vyfakturovala menej mestskej časti. My sme síce ako mestská časť tie peniaze 

ušetrili, ale VPS má nižšie tržby, platy musela samozrejme platiť aj v januári, vo februári 

a tým pádom sa dostala do mínusu. Druhý obrovský problém, ktorý sa stal je uzavretie 
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trhoviska Miletičova. Viete, že VPS má tržby z trhoviska Miletičova na úrovni státisícov eur 

ročne a dotujeme v podstate z toho starostlivosť o zeleň. Tým, že trhovisko Miletičova bolo 

uzavreté aj teraz ide len v provizórnom režime, VPS má na tržbách výpadok zhruba 

stopäťdesiattisíc eur, len z príjmov tržby trhoviska Miletičova, ktoré nemá odkiaľ inakadiaľ 

zobrať. No a tretí dôvod je, že kvôli epidémii COVID-19 aktuálne za VPS v teréne je 

o tretinu zamestnancov menej, než by malo byť, pretože ten zvyšok sú dôchodcovia, ktorí sú 

na preventívnej karanténe. Ľudia, ktorí sú s deťmi na OČR. Proste nechodia do roboty úplne 

legálne a o tretinu menej zamestnancov má VPS v teréne a robí o tretinu menej práce. Čiže 

my na úrade síce máme povedzme, že milión eur prichystaných pre VPS za práce, ktoré 

urobia, ale oni odrobia prácu len za osemstotisíc a my im nemôžeme poslať celý milión. 

Tým pádom oni majú tržbu len osemstotisíc, ale mzdy stále dávajú aj tým zamestnancom, 

čo sú na tých OČR aj tie mzdové náklady a ostatné stále majú. Aktuálna situácia vo VPS, že 

sa dostali, dlžia dnes k dnešnému dátumu svojim odberateľom zhruba štyristotisíc eur. Je 

predpoklad, že táto suma do konca leta sa vyšplhať až na osemstotisíc. Pán Vicáň ma možno 

opraví, určite doplní nejaké veci, ako v zastúpení člena predstavenstva a úprimne povedané, 

teraz vám poviem na rovinu, pani Pagáčovú, ktorá je šéfka nášho odboru životného 

prostredia a zároveň predsedníčka predstavenstva VPS tu nemáme, pretože včera ju museli 

odviezť do nemocnice, pretože odpadla pri príprave tohto materiálu a z toho obrovského 

psychického stresu a tlaku, ktorý spôsobuje táto situácia vo VPS. Členovia predstavenstva 

VPS, ktorí sú nominovaní za všetky poslanecké kluby, naozaj chcem oceniť tú spoluprácu, 

ale jednou nohou sú aktuálne v base a druhou nohou im hrozí pokuta dvanásť a pol tisíc 

a hroziace predĺženie VPS. A ak okamžite neurobíme nejaké kroky, tak nám hrozí, že VPS 

kvôli tejto situácii padne do konkurzu. Odhliadnuc od toho, že sa dostávame do situácie, 

keď už mňa ako starostu bombardujú listami dodávatelia, ktorí nemajú niekoľko mesiacov 

zaplatené faktúry, pretože tá VPS ich jednoducho nemá z čoho zaplatiť. Pretože vypláca 

v prvom rade mzdy a odvody za zamestnancov a nestíha platiť odberateľské faktúry za 

rôzne činnosti a firma, ktorá nám robí orezy stromov, nám hrozí, že sa už neprihlási do 

žiadnej súťaže napriek tomu, že pani Šimončičová je s nimi spokojná, že dali najlepšiu cenu 

a robia kvalitnú robotu, pretože majú nezaplatených niekoľko desiatok tisíc na faktúrach. 

A teraz čo s tým urobiť? Existujú, poviem vám úprimne, dneska že dve riešenia. Prvá vec je, 

že to, čo vždy. To znamená zobrať peniaze z mestskej časti, neviem odkiaľ a nalievať ich do 

tej čiernej diery nazvanej VPS a nalievať ich tam donekonečna. Keď tam dnes nalejeme 

tristotisíc, tak budeme potrebovať päťstotisíc v lete a budúci rok garantujem vám, že 

budeme potrebovať ďalšie státisíce. Len aby ste si uvedomili čo hovoril aj pán kontrolór. 

Táto mestská časť už na záchranu VPS investovala šesťstotisíc cash pred niekoľkými rokmi 

a ďalšie státisíce v tom, že sme znížili nájomné, kde kedysi sa za Miletičku VPS mestskej 

časti prinášala šesťstotisíc ročne nájomné. Potom tristotisíc a teraz už dáva iba 

stopäťdesiattisíc a každý rok žiada ešte tých stopäťdesiattisíc, aby sme im odpustili. Ja 

z tohto vidím naozaj, že a hrozne veľa sme o tom diskutovali musím povedať. Diskutovali 

sme s členmi predstavenstva, diskutuje za náš úrad pán vicestarosta Patoprstý, ktorý túto 

oblasť životného prostredia za moju kanceláriu koordinuje a naozaj strašne rád by som vám 

povedal jednoduché riešenie. Strašne rád by som vám povedal riešenie, že normálne 

zavrime to dneska, presuňme to všetko pod úrad a nebudeme mať tieto problémy a tu na 

úrade si to ustrážime, ale ani to sa nedá urobiť, pretože VPS má extrémne veľké množstvo 

povolení na nakladanie s odpadom a s podobnými vecami, ktoré neviete proste zo dňa na 

deň zobrať VPS-ke a dať ich na úrad. Okrem toho musíte riešiť veci samozrejme, sú tam tie 

dlhy z reštrukturalizácie, poškodzovanie veriteľa. Vo VPS-ke je stále dozorný správca, 

ktorý je reštrukturalizačný, ktorý musí schváliť každú jednu finančnú operáciu, ktorú 

robíme. To znamená, my sami ani nemôžme nič ako mestská časť len tak urobiť. Všetko 

nám musí schváliť dozorujúci reštrukturalizačný správca. Predstavenstvo VPS ma 

požiadalo, aby som vás informoval o tejto situácii a spracoval im tento materiál, ktorý vám 

bol dnes rozdaný. Ten materiál teda ešte raz zdôrazňujem. Nespracovávali sme ho my na 
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úrade, respektíve časť z toho je spracovaná kolegami, ktorí robili na tej analýze, že ako 

ďalej s VPS a je to v ňom použité, ale samotný návrh uznesenia schválilo jednohlasne 

predstavenstvo VPS, v ktorom sú nominanti všetkých poslaneckých klubov a je to ich 

spoločný materiál. V tomto materiáli informujú o súčasnej finančnej situácii vo VPS a oni 

predkladajú ako keby dva návrhy. V zásade v prvom návrhu navrhujú vo VPS-ke sú ešte 

aktíva. Konkrétne to sú nákladné motorové vozidlá, zametačky a podobné, navrhujú, aby 

mestská časť odkúpila tento majetok, tieto vozidlá do majetku mestskej časti a zaplatila zaň 

VPS-ke, čo je poviem vám úprimne povedané, že spôsob, ako dostať do VPS peniaze 

a zároveň ochrániť majetok, ktorý tam máme. Traktory, kosačky a zametačky, respektíve 

v tomto prípade to je myslím zametačka a dve nákladné vozidlá. Tie najmodernejšie, ktoré 

tam sú a ktoré kedysi kúpila VPS sama. To znamená nekúpili sme ich my ako mestská časť, 

ale kúpila si ich VPS sama. Týmto spôsobom by sme ochránili tento majetok, získali by sme 

ho pre mestskú časť, keby naozaj náhodou padla do toho konkurzu a zároveň by z VPS 

dostala peniaze na to, aby mohla vyplatiť svojich veriteľov, aspoň časť z tých dlhov, ktoré 

za tento rok vyrobila. Zároveň predstavenstvo navrhuje, aby sme ešte ďalších tristotisíc 

v dvoch alternatívach naliali z peňazí mestskej časti do VPS a to buď vo forme vkladu do 

kapitálového fondu, alebo vo forme mimoriadnej pôžičky. Poviem vám úprimne, že zatiaľ, 

čo s tým, s tým odkúpením majetku sa ako starosta viem stotožniť, s tým, aby sme ďalších 

tristošestnásť, alebo tristotisíc v druhej alternatíve naliali do VPS, s tým sa aktuálne bez 

toho, aby tam nedošlo k nejakej zásadnej systémovej zmene stotožniť jednoducho neviem. 

To je bezodná čierna diera. Ja chápem, že predstavenstvo sa naozaj snaží teraz v prvom rade 

získať dostatok peňazí na to, aby dokázali posplácať všetky dlhy, ktoré tam vznikli. Ešte raz 

zdôrazňujem, že tieto dlhy za tento rok nevznikli zlým manažmentom vo VPS. Vznikli 

jednoducho tým, že tak ako iné podniky, tak ako reštaurácie, tak ako proste každý iný, tak 

ako naše jasličky museli byť zavreté, škôlky museli byť zavreté, tak aj VPS má výpadok 

tržieb kvôli zavretej Miletičke a kvôli tomu, že tretina ľudí ostala doma na karanténach a 

nemá odkiaľ sanovať tento výpadok. Zatiaľ, čo škôlkam, jasličkám my peniaze na mzdy ako 

mestská časť môžem poslať bez pýtania sa, aj keď nepracujú, do VPS-ky ich poslať 

nemôžme, lebo VPS je akciová spoločnosti a môžeme im poslať peniaze len na základe 

faktúry. A keď nemajú čo fakturovať, tak im tie peniaze nemáme ako doručiť, aj keď ich 

máme v našom rozpočte. Čiže jeden spôsob, ako im tie peniaze poslať, je to odkúpenie 

majetku, s ktorým ja ako starosta sa zhodujem a chcel by som vás ako zastupiteľstvo aj 

požiadať, aby ste ho schválili. Kolegovia vám povedia viacej k tomu, že o aký majetok ide a 

ako je ocenený. Je to naozaj so súhlasom predstavenstva. Nemôžem sa stotožniť s tým, aby 

sme len tak ešte poslali ďalších tristotisíc k tým státisícom, dokonca už možno vyše milióna, 

ktoré za posledné roky mestská časť do VPS naliala. A v tomto prípade by som skôr chcel 

požiadať o to, aby sme naozaj začali intenzívne pracovať na zmene vo VPS s tým, že aby 

sme dokázali uzavrieť tento rok tak, aby sme žiadnemu dodávateľovi nezostali nič dlžní, ale 

aby sme naozaj posunuli ďalej tú otázku, že ako ďalej s VPS a pokračovali tým, čo robí a 

osvedčilo sa to aj v Petržalke a poviem rovno tak, ako aj pán miestny kontrolór uviedol 

a hovorí to už celé roky, osvedčilo sa to v Petržalke, robia to na magistráte, urobiť z VPS 

akciovej spoločnosti normálne komunálny podnik, či už tak, ako je to teda na hlavnom 

meste, v Petržalke, ako súčasť úradu, alebo ako samostatnú príspevkovú organizáciu tak, 

ako máme domovy dôchodcov, že by sme ušetrili štyristotisíc ročne len na DPH-čke za 

mzdy. Okamžite jedným jediným opatrením a samozrejme z tohto vyplýva, že napríklad 

trhovisko Miletičova by musela zostať v samostatnej s.r.o., lebo to je vyslovene komerčný 

podnikateľský subjekt, to znamená to trhovisko by sa muselo nejakým spôsobom vytiahnuť 

a ďalej pokračovať. Ono nemôže byť ako súčasť úradu, keďže to je čisté podnikanie, ale 

tam už by sme už napríklad vedeli vyriešiť to, že vedieť naozaj očistené dostávať reálne 

nájomné za Trhovisko Miletičova. Proste úplne reálne by mestská časť z Miletičky mohla 

zase dostávať päťsto, šesťstotisíc eur ročne nájomné tak, ako kedysi v minulosti. Nemám 

ešte to úplné rozhodnutie na tento mesiac, chcem vás poprosiť, aby ste schválili to 
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odkúpenie aktív od VPS, pretože tým ochránime aktíva a zároveň doručíme do VPS 

peniaze, ktoré potrebuje na vyplatenie svojich veriteľov. Zároveň vás chcem požiadať, aby 

ste neschválili tú časť uznesenia, ktorá hovorí o tom, že ešte máme dať mimoriadnu 

finančnú dotáciu. Sme si istí, že mesiac do najbližšieho zastupiteľstva VPS prežije, ak 

odkúpime tie aktíva bez toho, aby padla do konkurzu. Navyše teraz platí ochrana pred 

predĺžením. Viem, že vedenie VPS sa veľmi snaží získať aj dotáciu od štátu, na ktorú majú 

teraz teda nárok podniky v kríze kvôli korona, ktorým klesli tržby. Uvidíme, ako to 

dopadne. Upozorňujem, že naozaj, že do júna sa musíme rozhodnúť, že čo s VPS urobíme a 

tie rozhodnutia sú v zásade, že dve. Buď necháme všetko tak, ako je a bude nás to stáť pol 

milióna ďalších, ktoré tam budeme musieť naliať. Alebo si povieme, že ideme to 

transformovať a schválime výpovede všetkých zmlúv a nový biznis model, ktorý potom v 

priebehu dvoch, troch mesiacov vieme naň prejsť. Každý jeden z týchto krokov si vyžaduje 

súhlas zastupiteľstva, pretože či už finančná injekcia, alebo zrušenie zmluvy o prenájme, 

zrušenie zmluvy o tej zápožičke majetku, zrušenie zmlúv o výkone služieb a tak ďalej, to 

všetko si vyžaduje schválenie zastupiteľstva. Vnímam to tak, že teda time out tým 

odkúpením majetku získavame zhruba na mesiac a o mesiac už musíme presne vedieť, že 

ktorou cestou ideme. Ďakujem veľmi pekne. Toľko z mojej strany úvodné slovo. Neviem, či 

ešte niečo chcú dodať. V rámci diskusie, dobre. Takže ďakujem veľmi pekne za vypočutie 

a otváram teraz rozpravu. Prvá v rozprave prihlásená pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa vás pán kontrolór 

chcem spýtať a potom na mikrofón, že o aké kontrolované obdobie išlo? Prečo vlastne sa tie 

dlhodobé problémy už neriešili v minulom zastupiteľstve? To znamená, že sa vedelo o tom, 

že VPS-ka je naozaj problémoch a prečo ste to napríklad aj vy, ako kontrolór, myslím, že ste 

na to upozorňoval, ale prečo ste to nejak neodstránil tie podnety, ktoré sme si vypočuli 

a ešte sa chcem spýtať, že či v tejto miestnosti je niekto, kto bol vlastne v predstavenstve 

a vedel by nám povedať viac za toto obdobie kontrolované? Ďakujem. 

 

Ing. Günther Furin, miestny kontrolór: No nie je to jednoduchá otázka. Kontrolované obdobie, 

bolo to do roku 2018 s tým, že podrobnejšie sme skúmali posledné tri roky. Už v úvodnom 

slove som naznačil, že v tom podniku je veľký problém dostať sa k relevantným 

materiálom. Aj za toto obdobie, nieto ešte staršie a okrem toho si myslím, že to staršie 

obdobie už aj tak nemá, alebo má minimálnu výpovednú hodnotu voči dnešku. Urobili sme 

tam niektoré tie základné rady údajov aj hlbšie do minulosti, z ktorých je teda vidieť, ako sa 

jednotlivé veci vyvíjali. Prečo sa dlhodobo neriešia tieto problémy? Zrejme nie je to otázka 

celkom na mňa, ale môžem sa vyjadriť ako svoj súkromný názor. Mnohé z toho povedal už 

pán starosta. Ja by som chcel k tomu, čo povedal on, dodať ešte dve, možno tri veci, ktoré si 

myslím, že majú kardinálny vplyv na to, kde to dnes je. Vlastne niektorú, tú prvú už 

čiastočne spomenul a to je to politické pozadie vedenia toho podniku. Za posledné volebné 

obdobia si nespomínam ani na jedno, kde by začínalo a končilo zastupiteľstvo v tom istom 

rozložení síl ako začínalo. To znamená v priebehu toho obdobia, alebo na začiatku sa 

stanovilo nejaké zastupiteľstvo, zastupiteľstvo stanovilo nejaké predstavenstvo, dozornú 

radu a nejakého riaditeľa, no a v priebehu niekoľko málo mesiacov, rokov sa situácia 

politicky tak zmenila, že to zloženie toho vedenia podniku nezodpovedalo zloženiu toho, čo 

bolo na mestskej časti a z tejto kontraverzie vyplývali mnohé, mnohé problémy tak, ako už 

naznačil starosta. Ďalší kardinálny problém, ktorý sa stal možno pred siedmimi, ôsmimi 

rokmi, že prišlo k zásadnému rozhodnutiu o tom, že výkon skoro všetkých prác, ktoré si 

mesto objednávalo u VPS sa bude robiť v réžii VPS. Dovtedy značnú časť, ak nie väčšinu 

prác sme objednávali v subdodávkach. Zvlášť kosenie. Malo to praktické, alebo dôsledky 

toho, že to tak nie je vidíme dnes. Robíme to vo vlastnej réžii, museli sme prijať omnoho 

viacej pracovníkov, aby sa to stihlo. Aj tak sa to nestíha a aj tak sa čiastočne 

v subdodávkach robí. Lenže zohnať stotridsať šikovných, schopných, motivovaných 
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pracovníkov do podniku s takou štruktúrou miezd v Bratislave, s bratislavskou ponukou 

pracovných príležitostí je takmer nerealistické. To znamená, zloženie tých pracovníkov 

zďaleka nezodpovedá kvalitatívne tomu, čo by sme od toho očakávali, alebo to, čo bolo 

v tých súkromných firmách, ktoré nám dávali subdodávky. To znamená práce, ktoré oni 

zvládali za isté peniaze, podnik verejnoprospešných služieb za tie peniaze to nebol schopný 

zvládnuť. Podotýkam, že tie subdodávky, ktoré platil dodávateľom, ani neplatil v plnej 

výške. Fakturoval im ďalej len deväťdesiat percent ceny. Desať percent si nechával na réžiu. 

A tie podniky s deväťdesiatimi percentami vedeli prosperovať dlhé roky až nastalo obdobie 

zo súkromno-vlastníckych dôvodov konkrétnych ľudí sa rozhodlo, že to bude inak, pretože 

mali s tým podnikom svoje vlastné zámery, ktoré neboli celkom v súlade s obchodným 

poriadkom. Ale ako isto viete, kontrolór nemôže žiadne rozhodnutie spraviť. Neviem 

vynútiť žiadnu sankciu, ani nič podobné. To znamená môj vplyv na to, ako sa to vyvíja, je 

len do tej miery, nakoľko je ochotné ma počúvať zastupiteľstvo. Prípadne vedenie mestskej 

časti, pardon. To je k tej otázke prečo ja. A ešte jeden dosť dôležitý bod, ktorý vyplýva 

z toho druhého, čo som povedal je a to je extrémna citlivosť na rast miezd tohto podniku. 

Tým pádom, že vlastne nárast miezd v minulých rokoch sme museli preniesť, nemohli sme 

sa spoľahnúť na to, že subdodávatelia časť sanujú zo svojich rezerv a navyše naznačil som 

tom v tom, čo som hovoril na začiatku je, že pracovná morálka tých ľudí je často zúfalá. 

Nevýhodou je, že pracujú v Ružinove a na tomto úrade pracuje ďalších sto ľudí, ktorí sú 

neformálnymi kontrolórmi a môžem vám povedať, že každý druhý deň počujem, kde videli 

zase čo. Predpokladám, že vedenie takisto. Ešte som chcel niečo, teraz mi to už vypadlo, 

možno si spomeniem v priebehu diskusie, ale keď už mám mikrofón, ešte by som sa 

vyjadril k tomu materiálu. Nemám nič proti tomu, aby sme podotýkam za znaleckú cenu 

odkúpili akýkoľvek majetok, pretože ak budúci konkurzný správca bude prešetrovať 

rozhodnutia, tak budeme musieť sa brániť prípadným obvineniam, takže ten znalecký 

posudok bude potrebný nielen pre nás, ale aj preňho a k tým ďalším dvom bodom. Napriek 

tomu, že toto je samozrejme zvrchovaná kompetencia zastupiteľstva, na čo použije peniaze, 

ktoré máme z daní, myslím si, že tieto aj jedna aj druhá alternatíva po právnej stránke ju 

zrealizovať je takmer nemožné. Nemyslím si, že je možné vytvoriť nejaký kapitálový fond. 

Neviem si predstaviť právny titul ako by sme taký fond z našich zdrojov vytvorili. Jediný 

spôsob je navýšenie základného imania, ale navyšovanie základného imania v spoločnosti, 

ktorá je hlboko v mínuse, to znamená ocenenie tej akcie je záporné, tak neviem si 

predstaviť, ako by sme my tam mohli kúpiť ďalšie akcie. Čo sa týka pôžičky, už jednu 

pôžičku nesplatenú tam máme. Ja si myslím, že by sme boli obvinení neviem z čoho presne, 

ale keď vieme, že už nám jednu pôžičku neplatí niekto a požičať mu druhú, druhýkrát to už 

nie je proste nevedomosť, to už je proste činnosť hraničiaca s legalitou. Preto si myslím, že 

tieto dve možnosti aj keby sme hneď chceli, by sme museli veľmi, veľmi dobrých právnikov 

nájsť, aby nám našli konštrukciu, ako to urobiť a obávam sa, že by to bolo asi aj nemožné. 

Ďakujem, toľko všetko zatiaľ. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pán kontrolór ešte bude mať asi 

veľa otázok a odpovedí, tak sa môžeme takto, že prepnúť, nechať si dva mikrofóny zapnuté. 

Ďakujem veľmi pekne aj za vysvetlenie. Ďalšia v rozprave pani viceprimátorka Štasselová. 

 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja si teda zhodou okolností 

pamätám ako to bolo v predchádzajúcom volebnom období a bola to jedna z prvých vecí, 

ktoré sme riešili a to bolo ozdravenie, alebo čo, otázky okolo VPS a Ružinovského 

športového klubu. Prosím, ak budem mať dlhší čas, tak potom mi predĺžte čas. Mali sme tu 

predstavené nejaké ozdravné plány, nejaké finančné stimuly, ja teda nie som ekonóm, ale 

v zásade to bolo vysvetlené celkom zrozumiteľne. Zhodou okolností, keď sme mali hlasovať 

o týchto dvoch plánoch a týchto dvoch subjektoch, tak zrazu prišiel návrh jedného 

z poslancov, aby sa o tých dvoch návrhoch hlasovalo spoločne. Ja som sa vtedy zdržala, 
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pretože ten ozdravný plán pre športový klub podľa mňa nespĺňal tie kritériá a potom sa to už 

viezlo. Možno si spomínate pán kontrolór, že som žiadala, aby boli zverejnené zmluvy so 

všetkými prenájcami, teda alebo tí, ktorí mohli predávať na Miletičke. Boli zverejnené len 

niektoré zmluvy a niektoré z tých zmlúv boli utajené pre mňa z neznámeho dôvodu a takto 

to pokračovalo. Stále sa tam dialo niečo. Napriek tomu, že obidve tie spoločnosti boli 

vytunelované, bolo to preukázané, tak stále sa tam diali také veci, ktoré neboli pre nás 

zrozumiteľné a cez to zastupiteľstvo jednoducho tie žiadosti neprechádzali. To bol aj jeden 

z dôvodov, prečo som vystúpila potom z toho klubu. Chcem sa opýtať, že keďže teraz ste 

nám predniesli správu za rok, predpokladám za rok 2017, 2018, alebo štrnásť – osemnásť, to 

celkom neviem, prečo keď máme takéto zlé výsledky, tak prečo sme vlastne súhlasili 

s výberom tohto riaditeľa, ktorý je tam? Ktorý nám ani nevedel pri prezentácii predstaviť 

nejakú stratégiu pre rozvoj VPS, alebo nejaký ozdravný plán, alebo čokoľvek? To je prvá 

vec, čo som teda naozaj veľmi prekvapená. A bola som prekvapená aj vtedy a som aj ďalej. 

Poznámka k pánovi starostovi, komunálny podnik. Súhlasím s tým, že možno toto by bolo 

najlepšie riešenie, ale viete, že na meste je komunálny podnik sa rozbieha veľmi veľmi 

pomaly, je tam sedemnásť ľudí, ktorí upratujú chodníky a verejné priestranstvá, ale nejaké 

mohutné zákazky v tomto momente ten komunálny podnik ešte nevie plniť. Čiže ten nábeh 

bude, aj nákup tých strojov bol taký veľmi len lightový, žiadne veľké mechanizmy tam nie 

sú nakúpené. Čiže ide to veľmi pomaly. Ak by sme si my vytvorili nejaký nový komunálny 

podnik, obávam sa, že by sme sa dostali do podobnej situácie a neviem si predstaviť, že by 

teda to, čo očakávajú Ružinovčania od VPS-ky, alebo akejkoľvek inej takejto organizácie, 

by sa dalo plniť. Takisto si pamätám, že predminulý rok na jar, sme boli takí ako kebyže 

sme si vzájomne aj myslím na sociálnych sieťach aj tuná hovorili, že ako VPS-ka plní tie 

zadania. Ako lepšie kosí, ako sa vlastne dejú tie veci, ktoré od nej očakávame. Čiže ja mám 

teraz ako keby pocit, že aj sa niečo dialo a teraz zrazu ako keby useklo, zrazu je to najväčšia 

katastrofa vo vesmíre, ktorá sa nedá zastaviť. Verím skôr tomu, že naozaj sa pod vedením 

tohto riaditeľa, ktorého sme tu mali možnosť vidieť a ktorý ani niekoľkokrát neprišiel hoci 

sme ho vyzývali na zastupiteľstvo, že naozaj to nebol ten správny krízový manažér a ešte 

mám jednu otázku, že kedy sme teda boli upozorňovaní už v tomto volebnom období je to 

rok a pol na to, že sa tam teda nedarí plniť tie veci a že sa rútime do tejto katastrofy? To je 

asi všetko za mňa. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ak dovolíte, pani viceprimátorka, rovno vám odpoviem, 

pretože ste ma zjavne nepočúvali. VPS riadi štvorčlenné predstavenstvo, v ktorom má Team 

Vallo má polovicu členov. A nový riaditeľ VPS urobil extrémne dobrý kus práce a ja som 

osobne za seba spokojný a chcem poďakovať aj tomuto predstavenstvu aj novému 

riaditeľovi za to, ako za posledný rok sa veľmi výrazne zlepšili činnosti VPS. Naozaj oveľa 

lepšie kosia, oveľa lepšie pracujú, oveľa viacej si dávajú pozor na zeleň. Pod dozorom pani 

Šimončičovej oveľa viac sa zlepšili orezy stromov, robia extrémne dobrú prácu. My sme 

však od začiatku vedeli, že tento podnik je veľmi krehký. Hlavne kvôli tomu, že je stále 

v reštrukturalizácii, že je tam dozorný reštrukturalizačný správca, lebo pred pár rokmi bol 

úplne na hulváta vykradnutý. Vedeli sme, keď sme vlani v novembri schvaľovali nový 

cenník, vedeli sme, že hlavným zdrojom problémov je to, že osem rokov sa nezvyšovalo to, 

čo mestská časť platí VPS-ke a upravili sme tieto ceny úplne férovo a spravodlivo podľa 

reálnych. Osem rokov rástli mzdy, osem rokov, ale niekde nás aj oberali a fakturovali si 

viac než robia. A my sme už do tohto roka išli s úplne férovým a správnym cenníkom. Čo sa 

ale stalo a čo sme nevedeli bola koronakríza, ktorá nastala od marca a tá spôsobila 

nasledovné veci. Prvá bola, že teplá zima a počas zimnej údržby nám fakturovali zhruba 

o stotisíc menej, než my máme v rozpočte. Za tieto peniaze by sme si ešte vedeli objednať 

nejaké iné práce. My ich v rozpočte máme, ale kvôli koronakríze sme ich už museli preložiť 

na výdavky súvisiace s koronou. To sme schváli v bode jedna tohto zastupiteľstva. Približne 

stopäťdesiat až dvestotisíc eur je výpadok tržieb pre VPS z Miletičky z trhoviska a približne 
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dvesto, možno viac dvesto, tristotisíc bude výpadok spôsobený tým, že majú o tretinu ľudí 

menej a teda napriek tomu, že my v rozpočte mestskej časti máme peniaze, oni nedokážu 

vykonať služby, aby sme im vedeli zaplatiť. Lebo my môžeme VPS-ke ako mestská časť 

zaplatiť len to, za čo nám vystavia faktúru a to, čo reálne vykonajú. Ale proste nemôžme im 

platiť, keď sme rátali, že budú kosiť ja neviem šesťkrát tento rok a to sme mali v rozpočte 

a oni reálne zvládnu kosiť len štyrikrát, lebo majú menej ľudí. Tie peniaze za dve kosby 

nám zostanú v rozpočte, ale nemôžme ich poslať VPS-ke. Ja nemôžem podpísať platbu za 

prácu, ktorá nebola vykonaná. A problém je, že my by sme aj vedeli si u nich objednať iné 

činnosti, ale oni nemajú ľudí a nedokážu ich proste poskytnúť kvôli koronakríze. A zatiaľ čo 

iný podnik by sa dokázal s takýmto niečím jeden rok popasovať, vo VPS-ke je toho 

naskladané za minulosť tak strašne veľa, že s tým dlhom z reštrukturalizácie, ktorý ešte 

splácajú už pri tých dvesto, tristo tisícoch, ktorý iná normálna spoločnosť by zvládla a 

prežila by, oni sa dostali do predĺženia a predstavenstvo má povinnosť vyhlásiť konkurz. Je 

to ako keby, to nie je situácia, ešte raz ja som to hneď na začiatku povedal. Toto fakt nie je 

vina riaditeľa dnešného, to fakt nie je vina predstavenstva, v tom sú ľudia za všetky 

poslanecké kluby, pretože nikto nemohol rátať s tým, že príde koronakríza. Ale každý iný 

podnik, ktorý je normálny zdravý a nemá dlhy z reštrukturalizácie by to dokázal prežiť, ale 

VPS-ka to prežiť nedokáže. Pretože má dlhy z tej reštrukturalizácie a padá do toho 

predĺženia, kedy zo zákona má predstavenstvo povinnosť dať ju do konkurzu. A ak nám 

padne VPS-ka do konkurzu, preto tu vlastne dnes sedíme a rokujeme, aby sme tomu 

zabránili, tak to znamená, že prídeme o veci, ktoré sú v nej, o majetok, ktorého nie je veľa, 

ale nejaký ešte je a hlavne to znamená, že budeme musieť intenzívne riešiť to, aby sa 

v Ružinove vôbec kosilo. My vieme tých ľudí, aby sa udržiavali stromy, aby sa polievalo to, 

o čom sme sa bavili. My to vieme spraviť, že hneď zamestnať tých ľudí na úrade a ešte raz 

my tie peniaze v rozpočte máme. Dokonca na mzdách ušetríme tú DPH, ale legálne sa to dá 

spraviť len tým, že sa musia vypovedať zmluvy a hlavne verím, že ani členovia 

predstavenstva, ktorí tam sú, ani ja ako starosta, ani vy ako poslanci nechceme byť tí, za 

ktorých by skrachovala VPS. Aj keď to fakt nebola vina predstavenstva, nebola to vina 

riaditeľa musím povedať, že aj keď sú v predstavenstve určité rozpory, nazvime to, tak fakt 

ten podnik dneska robí lepšiu prácu než robil kedykoľvek predtým. A bohužiaľ dopláca 

práve na tie dlhy z minulosti, na tie veci, ktoré akože ja som si fakt myslel, že my dneska 

budeme riešiť to, čo napríklad pán Sebíň hovorí, že sa budeme baviť o tom, že či postavíme 

nové kompostovisko a kde ho postavíme a koľko ideme kompostovať a ako ideme 

v Ružinove zhodnocovať odpad a VPS-ka ten nábeh na toto naozaj mala, aby sa dala do 

poriadku. O tom som presvedčený a kedykoľvek sa pod to podpíšem, pretože bola konečne 

v dobrých rukách. Aj tie veci, o ktorých hovoril pán kontrolór, o tej nedisciplinovanosti, 

zadeľovanie prác. Možno neviete, ale pred dvoma týždňami sme vyhodili dvoch šoférov 

a bolo na nich podané trestné oznámenie, pretože kradli benzín a bolo to urobené presne tak, 

ako to malo byť, že mesiac ich sledovali, zapisovali spotrebu autá, ktoré míňali stodvadsať 

litrov na sto kilometrov, presne ich odsledovali podľa GPS, že kde zastanú, kde sa vytiahne 

nádrž, kde ten benzín predajú v Petržalke, kde sa vracajú. Bolo na nich podané trestné 

oznámenie, dostali padáka. Všetky tieto veci, ktoré pán kontrolór kritizoval, že sa robili zle, 

tak sa začali teraz riešiť a bohužiaľ padla koronakríza. Keby to bola napríklad, že 

príspevková organizácia, ako domov dôchodcov, tak tie problémy nemá. Pretože my 

zoberieme peniaze, ktoré máme v rozpočte a pošleme im dotáciu. Ale akciovej spoločnosti 

nemôžeme poslať dotáciu. Ako keby tá právna forma je momentálne deväťdesiat percent 

celého problému, pretože keby nemala VPS-ka právnu formu akciovej spoločnosti, ale bola 

by to príspevková, alebo rozpočtová organizácia, tak proste im tie peniaze pošleme, lebo my 

ich v rozpočte máme. Ale do akciovky nemôžme poslať peniaze inak než za odfakturované 

služby a oni proste nedokážu teraz urobiť tie služby, ktoré by nám fakturovali, lebo majú 

výpadok zamestnancov. To je ako keby gro toho problému. Naozaj chcem akože ešte raz 

zdôrazniť, aby to nebolo, že politicky zneužívané. To nie je vina ani predstavenstva, ani 
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žiadneho z politických klubov dneska, ani riaditeľa, to je vina toho, že ten podnik bol 

extrémne krehký, my sme ho taký krehký naozaj držali a snažili sa ozdravovať a proste do 

toho padla teraz takáto veľká kríza. Pani Ďurajková s faktickou poznámkou. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Pán kontrolór, vy ste mi 

neodpovedal, že za to kontrolované obdobie, či je niekto v tejto miestnosti, kto by nám 

mohol povedať vlastne, že prečo sa tie problémy neodstránili, tak ja som si pozerala teda 

ORSR člen predstavenstva bol pán Patoprstý, čiže ak ste teda vedeli ako zastupiteľstvo aj 

teda ako člen predstavenstva, že sú tam také problémy, zmluvy sa nezverejňujú, že prečo 

neboli odstránené? A druhá otázka, keď ste teda vedeli, že niekto vytuneloval tú spoločnosť, 

prečo sa nepodalo trestné oznámenie? Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dobre, pán kontrolór. 

 

Ing. Günther Furin, miestny kontrolór: Ak dovolíte, na úvod niečo. Ja som hovoril v tom mojom 

minulom výstupe o citlivosti z politického hľadiska, aké to je. Zabudol som povedať ešte 

jednu vec. Zlikvidovať nejakú spoločnosť, alebo vyriešiť nejaký problém, tiež nie je 

triviálna záležitosť. Na začiatku minulého volebného obdobia sa veľmi zvažovalo, ako aj 

pani poslankyňa hovorila, ako ďalej. Ja som presvedčil niektorých poslancov, vicestarostu, 

že proste treba radikálne riešenie. Lenže v priebehu sa ukázalo, že tu nebola kapacita, osoba, 

ktorá by ten proces vzala na seba, ktorá by zaručila, že sa to po administratívnej a technickej 

stránke zvládne. To nie je triviálna záležitosť zrušiť podnik a založiť druhý podnik tak, aby 

išiel. Pani poslankyňa hovorila, že ten mestský podnik ako ťažko sa rozbieha. Asi nebol 

v takej zúfalej situácii, alebo to východisko možno nebolo také zlé, ako je tu. Ja som 

v priebehu toho roku dvetisíc, no neviem, kedy začalo to volebné obdobie videl, že tu nie je 

proste človek, ktorý by ten proces zvládol, preto aj ja som už ako menej naliehavo tlačil na 

to riešenie. A navyše, takýto proces bez toho, aby sa v tom angažoval na stodesať percent, to 

sa proste nedá. Zastupiteľstvo môže robiť všeličo, ale ten výkon proste nemôže vnútiť 

starostovi, ak ho nechce urobiť. To je ten problém. A dneska hľadať, že či ten, alebo onen sa 

na tom podieľal, áno všetci tí, ktorí boli v minulom období vrátane mňa nejaký ten podiel 

asi na tom majú, že sa nediali veci. Ale niečo si úprimne myslieť, alebo byť presvedčený 

a niečo dokázať orgánom činným v trestnom konaní, to sú dve rôzne veci. To som len na 

ilustráciu. Prepáčte pán vicestarosta. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Ja možno len dodám, že keď si zoberiete 

napríklad vývoj tržieb VPS, tak v čase, keď pán vicestarosta nastúpil, čo je myslím rok 

sedemnásť, alebo kedy v podstate, keď odišlo to predchádzajúce vedenie tak takmer 

z mesiaca na mesiac sa skoro zdvojnásobili tržby. To znamená, že tie peniaze odtiaľ na 

Miletičke, že tie peniaze tam boli aj predtým, ale končili asi v nejakých iných vreckách 

a začalo sa to obracať na lepšie až keď prišlo tam to nové vedenie a vtedy sa to začalo dávať 

dokopy, ale naozaj tie zistenia boli obrovské. Napríklad minulý rok bol urobený podobný 

audit vo VPS a tam sa zistilo na Miletičke, že najväčšie riziko je, čo aj priznávam, že je, na 

toaletách na Miletičke, že tam je denná tržba asi päť eur, čo by znamenalo, že desať ľudí 

využije denne tie toalety a jednoduché odsledovanie ukazuje, že ich tam chodí oveľa viac. 

Ale rádovo teraz akože to, že miznú peniaze u nejakej akože hajzel babky je akože rádovo 

nižší problém, než predtým mizli státisíce na tržbách o tom hovoril aj pán kontrolór za 

prenájom stánkov. Pán predseda poslaneckého klubu Méheš. 

 

JUDr. Matúš Méheš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán starosta. Poprosím vás v spojení 

s rozpravou som si dovolil návrhovej komisii predložiť zmenu uznesenia s tým, že je aj 

trošíčka sprecizované oproti doručenému návrhu a je s nasledovným znením. Odkúpenie 

mestskou časťou Ružinov preukázateľne zhodnoteného majetku v zmysle zmluvy 
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o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2020 v znení dodatkov v celkovej hodnote 

dvestopätnásťtisíc bez DPH. Dvestopäťdesiatosem s DPH podľa prílohy číslo jedna, ktorou 

je kúpna zmluva. Kúpnu zmluvu som z toho materiálu pripojil ako prílohu číslo jedna a za 

podmienky čistý text znie, vykonať právny úkon prevodu majetku podľa prílohy predmetu 

kúpnej zmluvy vykoná predstavenstvo spoločnosti iba po predchádzajúcom písomnom 

súhlase s daným právnym úkonom zo strany reštrukturalizačného správcu. Tieto skutočnosti 

iba nadväzujú na informácie poskytnuté zo strany právnej čistoty pánom kontrolórom 

a vychádzajú asi aj z rozpravy. Čiže v prípade, že sa z rozpravy vyjde, že sa nebude dotovať 

fiktívne zase tristošestnásť tisícimi eurami VPS-ka, tak by som poprosil pán starosta, keď si 

ho môžete osvojiť autoremedúrou, osvojte si, ak nie, poprosím vás dajte o tom návrhu 

hlasovať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Chápem teda, že ide vlastne 

o pôvodné uznesenie s tým, že vypadávajú z neho tie dve časti kapitálový fond za 

tristošestnásť a pôžička za tristo. Chcem upozorniť, že my sa zrejme ešte tento rok niekedy, 

ak budeme niečo robiť s VPS-kou, čo nebudeme mať na výber a budeme musieť nejakému 

vkladu peňazí do VPS nevyhneme. Ale za mňa chcem povedať, že ak nejaké peniaze do 

VPS ešte budeme vkladať, musí to byť vklad, že naozaj naposledy a nie, že vklad, že dáme 

nejaké peniaze tento rok a potom budúci rok ešte znova a ďalší rok zase znova tak, ako sa to 

robilo doteraz odjakživa, že vždycky, keď peniaze chýbali, tak prišla mestská časť a naliala. 

Pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Najprv jedna formálna, ale dôležitá zákonná 

vec, asi by bolo formálne správne, ak by ste vedenie schôdze pán starosta odovzdali pánovi 

vicestarostovi jednému, alebo druhému, ak sa zapájate do diskusie čo má zmysel, lebo teda 

je to k veci, ale aby sme naplnili literu zákona a rokovacieho poriadku a druhá vec priamo 

teda k VPS-ke. Členovia predstavenstva, s ktorými my sme komunikovali nám na rovinu 

povedali, že teda nový účtovník, s ktorým prešli aktuálnu situáciu tak konštatoval, že VPS-

ka je v predlžení. Mali by podať okamžite buď návrh na opatrenia, čo je toto uznesenie, 

ktoré tu máme, návrh uznesenia, alebo ak to neprejde nič z toho, tak poslať VPS-ku 

okamžite do konkurzu hneď zajtra ráno. Takže minimálne jedno z tých opatrení by malo 

prejsť, ale ak schválime len jedno je to aj tak tesne-tesne na hrane zákona a kupujeme si tým 

časť to, čo ste povedali. Získame čas možno mesiac a o mesiac sa ukáže, že naozaj tých 

tristotisíc tam chýba a budeme to riešiť znova. Čiže my máme zasa mesiac čas na to, aby 

sme sa zamysleli a to, čo sme hovorili možno pred trištvrte rokom, že potrebovali by sme 

analýzu. My sme vtedy navrhovali niekoho externého, aby sa na to pozrel s nezastretými 

očami a krvou nepodliatymi očami ako my teraz vieme, že už bola vytunelovaná. Aké sú 

varianty a čo je finančne najvýhodnejšie pre Ružinov a zároveň, čo je najvýhodnejšie pre 

obyvateľov Ružinova, aby tá činnosť bola zabezpečená, lebo my nemôžeme prestať sa 

starať o zeleň a všetky tie činnosti, zavrieť Miletičku a tak ďalej. Čiže túto analýzu teda 

externe nakoniec neprešla a neprešlo to uznesenie, ale ja verím, že na nej pracujete, aj teda 

ste nám tak hovorili a ja verím, že za tento mesiac, čo si kupujeme času, tak bude čas kedy 

sa to nejakým spôsobom rozlúskne a povie sa, či má zmysel tam nalievať tie ďalšie peniaze 

tristotisíc a možno potom ďalších stotisíc a nakoniec aj tak nedostať nič, alebo čo ďalej, čo 

je ten najlepší model a budeme musieť konať rýchlo napriek koronadobe a napriek tomu 

všetkému. Čiže chcem vás poprosiť potom naozaj len o taký zhrňujúci verejný záväzok, že 

tento mesiac musíme intenzívne využiť i napriek tomu, že aj iným veciam sa venujeme aj 

tomuto a naši odborníci, nominanti sú plne k dispozícii, aby v tomto pomohli a už to 

rozlúsknime, lebo minulé zastupiteľstvo to štyri roky pred sebou tlačilo a dnes už vieme, že 

keby vtedy na začiatku boli zlikvidovali, už dneska sme úplne inde a sa tu usmievame 

a neriešime toto hodinu. Takže neodďaľujme to, pozrime sa na to, už vieme naozaj v akom 

stave to je a rozhodnime. Ďakujem. 
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Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za upozornenie, už 

nebudem zasahovať do debaty. Pán Kraszkó. 

 

Mgr. Ivan Kraszkó, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mňa by zaujímal vlastne ten stav, ktorý má 

nastať. Vy ste tu naznačili, že existujú dve varianty. Prvá je tá, že sa naleje pol milióna 

a kúpi sa ten čas na nejaké obdobie. Druhá varianta je tá transformácia pod úrad a ešte 

možno existuje nejaký medzistupeň, existuje niečo, čo sa bežne používa vo firmách je 

outsourcing nejakých služieb. To znamená, že niektoré veci, ktoré chronicky ako keby sa 

nedali odfinancovať, možno pouvažovať nad tým, že by sa to identifikovalo, čo sa dá z toho 

cez nejakú tretiu stranu, ktorá robí tie služby v celej Bratislave, veď to vidíme, že či by sa 

nedali tie služby potom nakúpiť vlastne ako keby niekde inde a len časť tých služieb, alebo 

tej činnosti VPS-ky, keď sa teda s ňou rozlúčime, povieme si, že už ďalej ju nebudeme 

podporovať a časť prejde vlastne pod úrad, tak tá časť by možnože mohla zostať a niektoré 

časti by sa mohli objednať si ako službu od nejakého profesionálneho dodávateľa, ktorý by 

tie veci vedel vykonávať lepšie. Minimálne by sme sa my s tým y nemuseli trápiť, teda 

hlavne ľudia, ktorí vedú tú spoločnosť. To je ako na zváženie, akože outsourcovať. To je 

v podstate bežná vec, ktorá sa robí, lebo ja mám jednu obavu, že aj keď sa to presunie pod 

úrad, my ten problém nevyriešime. Tie konflikty a problémy, ktoré tam budú, to 

očakávanie, proste my chceme ako keby za málo peňazí veľa muziky. Keby som to tak 

zjednodušil to, čo tu odznelo, že jednoducho je to krehká firma a tá krehká firma nie je 

schopná si zabezpečiť nejaký bazálny cashflow a neustále to padá a vezie sa to. Takže to je 

akože len na zváženie. Teda ešte tá tretia alternatíva. Zamyslieť sa nad tým, ktoré služby 

odčleniť, outsourcovať to a máme pokoj. Len toľko som chcel povedať. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Pán miestny kontrolór chce zareagovať. 

 

Ing. Günther Furin, miestny kontrolór: Krátko zareagujem a viacmenej potvrdím to, čo ste 

povedali. Hovorili sme tu o teplej zime a koronakríze. Áno, oni možno nie sú hlavnou 

príčinou, ale obnažili ten problém, ktorý tu je a to je ten, že my máme stotridsať 

pracovníkov, ktorým nemáme čo dať robiť v istých obdobiach roka a to je práve preto, že 

sme ten outsourcing v minulosti zrušili, ktorý je racionálnym riešením proste všade 

v dnešnej dobe. My dobre vieme, že potrebujeme nárazovo istý počet pracovníkov v období, 

keď sa kosí. Ináč v tom medziobdobí ich nevieme efektívne využiť. Áno mnohé veci sa 

hovorili. Pani poslankyňa hovorila, že sa niektoré veci dejú lepšie. Že sa lepšie kosí a tak 

ďalej. Nie je umenie lepšie to kosiť, je umenie to urobiť za tie peniaze, ktoré sú na to 

vyčlenené. Ako oni pracovali, ale proste finančne sa nezmestia do tých limitov, ktoré sú. To 

znamená, že ten proces samozrejme nie je triviálny. Ja som hovoril, že keby to bolo, tak už 

by sme to asi dávno urobili. Jednoduché prekopírovanie možno niečo vyrieši, tá DPH určite 

pomôže, aj to, že proste tie rozhodovacie trasy budú kratšie, niečo pôjde samo osebe, ale bez 

toho, aby sa tam urobili naozaj zásadné zmeny, ako outsourcing a tak ďalej, bez toho naozaj 

môže priniesť sklamanie. A samozrejme treba ten proces využiť aj na to, aby sme zásadne 

sa pozreli na to, kto z tých ľudí sú tí, ktorí sú schopní to zvládať pod vedením, či už priamo 

u nás, alebo ako príspevková organizácia, je to jedno, hej? Využiť ten proces na to, aby sa 

tie veci nastavili po novom a aj personálne. Ďakujem, len to som chcel. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Zareagoval by som pán Herceg ma správne 

upozornil, takže v záverečnom slove. Nasleduje pán poslanec Strapák. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som rád doplnil kolegu Petra Hercega, 

ktorý hovoril o tom, že sme požadovali analýzu, akoby sa táto spoločnosť vedela nejako 

inak pretransformovať, aby teda fungovala nejako dobre. Bolo to v septembri minulého 



39 

 

roka. Vtedy to bolo odmietnuté a dostali sme takú informáciu, že do troch mesiacov mestská 

časť pripraví nejakú správu, alebo nejakú analýzu, alebo niečo, proste teda vo svojej réžii. 

Teda september, ak rátam tri mesiace, tak je december, maximálne január, takže sme sa 

k tomu stále nedostali. Vtedy ešte nebola kríza, ale dobre okej, len som chcel doplniť. Ja sa 

pána kontrolóra Furina by som sa chcel spýtať, že naozaj sme tu počuli veľmi vážne teda 

pochybenia v tých rokoch, ktoré teda boli do roku 2018 a ja by som sa možno spýtal, že či 

teda aj ste to tak spomenuli, ale povedali ste, že možno nejaké, možno nie väčšina, že či 

máte taký pocit, alebo teda, že či máte aj na základe nejakých dát, že či teda sa zmenilo 

niečo, lebo to je to dôležité. Do minulosti akože môžeme rýpať, ale aj tak ju nezmeníme, že 

či sa niečo zmenilo, to je prvá vec a druhá, ja som si všimol jednu zaujímavú vec, ktorú ste 

povedali na začiatku, že samospráva by sa mala chovať ku svojim firmám rovnako ako 

k cudzím firmám. A teda my zhodou okolností máme, neberte to teraz ako útok, ja to naozaj 

len hodnotím, že aby sme si to dali tak do súvislosti. Máme šéfku životného prostredia, 

ktorá má na starosti ako keby objednávanie tých prác a zároveň šéfka predstavenstva tej 

spoločnosti je tá istá osoba. Čiže toto asi nespĺňame a možnože by bolo na čase sa akože aj 

nad týmto zamyslieť. Takže ďakujem. 

 

Ing. Günther Furin, miestny kontrolór: Dobre. Jedno, chceli ste môj subjektívny názor, ale teraz 

neviem, či som vám správne rozumel, názor na to, či ten podnik sa zlepšil. Minimálne 

v komunikácií tí noví vedúci odborov, aspoň na nich mám pocit, že sa snažia o niečo, že 

chcú. Ale čo je podstatné je, že mám pocit, že chce mestský úrad, či už zastupiteľstvo, alebo 

vedenie, čo vtedy proste bol zásadný problém, že nejasný postoj bol. Niečo sa hovorilo 

nahlas, ale skutky sa nediali a to bol ten problém. A samozrejme pracovníci VPS to 

samozrejme umne zneužívali. Využívali to, čo sa hovorí v ekonómii ako neexistencia 

tvrdého rozpočtového obmedzenia, lebo vedeli, že keď budú dostatočne teatrálne 

vyplakávať, nakoniec raz tie peniaze dostanú. Lebo politika, lebo nikto nechce byť ten, kto 

rozhodne o tomto, o tomto a tak ďalej. A práve to tvrdé rozpočtové opatrenie je jednoducho 

to, že proste keď nie ste schopní, narazíte, objednávame si to u iného. A chcem povedať to, 

že teraz vidím, že tá konštelácia je taká, že by sa s tým dalo niečo urobiť. Čiže to odhodlanie 

tu je, aby sme to už raz vyriešili. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave nasleduje pán poslanec 

Bodnár, ktorý je zároveň predseda dozornej rady RPVPS. 

 

Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Je ma počuť? Vlastne bolo tu povedané 

všetko za ten čas. Čiže nemusím ani nejako viac rozvádzať. Chcem poďakovať pánovi 

kontrolórovi, že sa zameral na to obdobie sedemnásť, osemnásť a bolo povedané, že sa týka 

predošlého predstavenstva, pretože za posledné dva týždne sme vlastne zistili, že my sme 

vstúpili do jamy levovej, kde nás to celé roztrhalo. Celé predstavenstvo aj dozorná rada. 

A poviem to preto, lebo keď ste čítali tú dôvodovú správu k tomu uzneseniu, nový ekonóm 

tam rozpísal príčinu vzniku krízovej situácie a mňa zaujalo slovíčko negatívna špirála. Čiže 

tá firma doslova, ona nie že padá, ona už padla pred dvoma rokmi. Neviem teda, aspoň si 

myslím, že keby sme všetci vedeli čo tam máme nastúpiť, že takto firma funguje, asi nikto 

tam nepôjde si ničiť svoje meno, lebo bežný človek, čo nesleduje do hĺbky tie veci si bude 

myslieť, že my sme tú firmu položili, čo vôbec nie je pravda. Položili ju predošlé 

predstavenstvá. Ináč spomeniem jednu vec, pred vyše rokom som presne tuto na druhom 

zasadnutí predstavenstva hovoril o verejných obstarávaniach, kde som spomínal plán 

verejného obstarávania a hovoril som o tom, že je totálne zle nastavený, že sa tam robia 

prieskumy, proste úplne ináč by som tie súťaže robil a vy ste vlastne pán kontrolór v tej 

správe potvrdili, napočítal som tam dvanásť zistení porušení, čo sa týka súťaží verejných 

obstarávaní nákupov. Čiže mne stačil pohľad na verejné obstarávanie a vy ste to odborne 

vlastne podčiarkli tieto veci. Čiže vieme, že sa tam, nechcem povedať tvrdé slovíčka kradlo, 
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ale vieme, že sa tam nesprávne manažovali súťaže. Chcem povedať o tom, že nové 

predstavenstvo mohlo akokoľvek makať, alebo ja neviem snažiť sa o zlepšenie mnohých 

procesov. Niekedy tam boli problémy v komunikácii, mali sme mnohé stretnutia, čo sa týka 

nastavenia verejných obstarávaní, súťaží a tak ďalej, právnik nám dosť veľa pomohol. 

Právnik spoločnosti a všetci sme chceli zlepšiť to hospodárenie spoločnosti, ale ako som 

povedal na začiatku, došiel vlastne ten výstup od pána ekonóma, ktorý hovoril o negatívnej 

špirále a došla aj vaša správa kontrolóra. Čiže tá spoločnosť ako to nevidím ružovo, že bude 

fungovať ďalej a vlastne je to aj také sklamanie nás a našich nominantov, že akokoľvek sme 

sa snažili, vlastne sme tam asi desať mesiacov, že sme vlastne zistili, že sme sa snažili úplne 

zbytočne, lebo sme tam strašne veľa energie venovali týmto nastaveniam, ale poviem to 

rovno, spoločnosť je odsúdená na zánik. Ďakujem. 

 

Ing. Günther Furin, miestny kontrolór: No mne neostáva nič len potvrdiť to, čo hovoríte, ale 

predsa len si myslím, že to nebol zbytočný čas, že to je obrovská skúsenosť pre všetkých, čo 

sa zúčastnili a to potvrdzuje len jednu starú pravdu, že keď sa stretne súkromný a verejný 

záujem, tak verejný vždy prehrá. A preto treba vytvoriť podmienky tak, aby to proste nebolo 

možné. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave nasleduje pán 

vicestarosta Patoprstý. 

 

Ing. Martin Patoprstý, zástupca starostu Ružinova: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja som si 

veľmi podrobne vypočul celú diskusiu, urobil som si tu poznámky na celú jednu A4. Čiže 

postupne budem reagovať. Čiže poprosím potom aj zdvojený príspevok, snáď na šesť minút 

bude stačiť. Pokúsim sa ísť podľa poradia. Začnem pani poslankyňou Ďurajkovou. Veľmi 

pekné herecké antré urobila pani poslankyňa v štýle inšpektora Colomba tým, že či sa 

náhodou niekto nachádza v tejto miestnosti. Áno nachádza, Monika, pretože ja som bol ten, 

kto ťa prijímal na pozíciu dobrovoľného inšpektora životného prostredia do VPS-ky. Ja som 

ti vybavil, aby si tam mala dohodu o vykonaní pracovného pomeru, ktorú si potom následne 

napísala na svoju kandidačnú listinu ako zamestnanie. Čiže nabudúce sa rozprávajme 

narovinu a nerobme tu opičky pred kamerou. Bol som tam približne v roku 2017 až 2018, 

čiže možno rok, možno rok a pár mesiacov. Bol som tam zvolený zastupiteľstvom bývalým 

s veľkou nevôľou starostu Pekára, ktorý bol apriori proti tomu, nebol som tam zamestnaný, 

bol som iba člen predstavenstva a bol som de facto taká noha v dverách, presne kvôli tomu 

čo sa dialo. Pokračujem ďalej tými zisteniami, ktoré tu boli povedané, všetko to začalo ešte 

pred tým predstavenstvom, v ktorom som bol ja súčasť, bolo to predstavenstvo nominantov 

Most-Híd a SaS, pán Horváth, pán Németh a pán Sloboda. Keď nastúpilo nové 

predstavenstvo, ktorého ja ešte som nebol súčasťou, boli to opäť politickí nominanti, boli to 

nominanti KDH a boli to nominanti strany Sieť. Dneska nikto z nich tu nemá zastúpenie 

a dohodli sa na rozdelení podniku. Prišli do podniku, nenašli tam jednu kosačku, nenašli tam 

nič, lebo pán Horváth si všetko odniesol a museli si od pána Horvátha ešte naspäť 

prenajímať kosačky, aby vôbec mohli začať kosiť. Zamestnanci VPS-ky neboli zamestnanci 

VPS-ky, ale boli zamestnanci spoločnosti Dendra, čo bol najväčší dodávateľ VPS-ky, ktorá 

pracovala tak, že vlastne zamestnanci VPS-ky boli zamestnaní v externej firme, ktorá 

vykonávala činnosti. Tí zamestnanci boli platení z VPS-ky, ale robili pre Dendru, ktorá 

fakturovala. O tom, ako to fungovalo s pohonnými hmotami, ktoré platila VPS-ka a jazdila 

na tých strojoch iná firma a podobné veci, to už ani nebudem rozoberať. Riešilo sa to 

v trestnoprávnej rovine, žiaľ ako to býva na Slovensku, nebolo možné podať trestné 

oznámenie, pretože skutok sa nestal. Nebola naplnená skutková podstata a nebolo možné 

nikoho obviniť, odstíhať... obviniť, obžalovať a už vôbec nie stíhať. A riešilo sa to na 

zastupiteľstve, ako hovorila pani viceprimátorka mnohokrát. Ja som dával niekoľko 

návrhov, ešte keď som nebol člen predstavenstva ako poslanec. Moje návrhy neprechádzali, 
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pretože som bol v opozícii pána starostu, boli sme minimálny klub a tie veci proste žiaľbohu 

boli proti vedeniu vtedajšieho predstavenstva. Výsledkom toho bol reštrukturalizačný 

proces, ktorý sa odsúhlasil dokonca tak, že ani zastupiteľstvo ho neschválilo. Boli vtedy 

presne to, čo hovorí pani poslankyňa. Boli návrhy na ozdravenie a revitalizáciu, 

reštrukturalizáciu. Nakoniec sa tá reštrukturalizácia schválila tak, že na úrovni 

predstavenstva a starostu Pekára sa to odkleplo a musím povedať, že urobilo sa vtedy dobre, 

lebo ten podnik sa zachránil. Vtedy sa rozprávali presne aj tie medializované veci, ako mali 

Váhostav a státisíce aj slušných, malých dodávateľov, ktorí zostali, alebo státisíce malých 

slušných dodávateľov, ktorí ostali nevyplatení. To všetko sa premietlo do reštruktúry, 

v ktorej sa veľa slušných malých podnikateľov dočkalo svojich peňazí a veľa veľkých iných 

podnikateľov, ktoré na svoje peniaze stále čaká. Uvidíme, či sa ich dočkajú a ako. Opatrenia 

na chod firmy, ktoré ja som zavádzal ako člen predstavenstva boli presne také, ktoré dneska 

sa snažíme implementovať. Bolo to zložité, pretože nebola spolupráca s úradom. Dokonca 

úradníci mali zakázané s nami komunikovať. Ja som tu bol takmer persona non grata 

a dokonca aj ostatným členom predstavenstva, ktorí boli nominanti Siete a KDH, zakazoval 

starosta Pekár, aby so mnou komunikovali a realizovali procesy. Za ten čas, čo som tam bol, 

som podpísal možno dva až tri dokumenty. Čiže veľa vecí išlo mimo mňa a ja som tam bol 

naozaj iba na to, lebo ma zvolilo zastupiteľstvo, ktoré už vtedy bolo naladené proti 

Pekárovi, možno aj trošku na truc. Výsledkom tohto celého bolo, že starosta prestal posielať 

peniaze do VPS-ky, to bolo niekedy obdobie leto 2018, kedy bola tá aféra s kosením, dobre 

si to pamätáte, dokonca aj za to bývalý starosta obvinil mňa, že úmyselne VPS-ka nekosí, 

aby Pekár mal z toho zle a hanbu, čo bolo už úplne absurdné a odmietol poslať 

stodvadsaťtisíc oprávnených nákladov VPS-ke, čím sa VPS-ka po reštrukturalizačnom 

procese opäť dostala do predĺženia. V tom predlžení sa zmieta presne od doby, kedy starosta 

Pekár odmietol vyplatiť vyfakturovaných stodvadsaťtisíc eur z mestskej časti VPS-ky, na čo 

podalo celé predstavenstvo VPS-ky demisiu. Myslím, že sa písal august 2018. Možno 

Marika Barancová, alebo pani Štasselová, ktoré boli poslankyne, alebo Jožko Matúšek si to 

budú pamätať. Odvtedy tam bolo dočasne inštalované predstavenstvo, ktoré žiaľbohu, 

keďže bolo určené zo zamestnancov úradu, nemalo čas sa tomu venovať. Toto 

predstavenstvo sa postupne obmieňalo až do dnešnej podoby a musím povedať, že ja sa 

zúčastňujem pravidelne, keď mi to pracovné možnosti dovolia, predstavenstiev VPS aj 

napriek tomu, že niekedy sú trošku živé a bujaré. Myslím, že sa ide správnym smerom a je 

naozaj škoda, že to končí takto kvôli pochybeniam, ktoré prišli v minulosti. Pokračujem na 

margo pána kontrolóra Furina. Dlhé roky sa už tu stretávame a veľmi dobre pán kontrolór 

hovorí, aj keď niekedy sme mali rozpory ohľadne VPS-ky a fungovania možno mestských 

obchodných spoločností, ja mu musím dať za pravdu. Len podotknem to, že nie je úplne 

správne, aby mali výhradne dodávatelia veľké zastúpenie, pretože napríklad mestská časť 

Nové Mesto má VPS-ku, ktorá má stosedemdesiat zamestnancov a funguje. 

/nezrozumiteľné/... čo sú výhradní dodávatelia magistrátu v dohľadnej dobe budú končiť, 

pretože mestský komunálny podnik, bude sa rozrastať, čiže tam budú stovky ľudí, ktorí 

prídu o prácu a tých môžeme najať aj my. Či už pod úrad, či pod akciovú spoločnosť, pod 

príspevkovku, to je vec ďalších debát. Na margo Petra Hercega šesťdesiatdňová lehota 

momentálne plynie, čo sa týka vyhlásenia konkurzu, pretože práve v úvodzovkách vďaka 

koronakríze sa tá lehota z tridsať dní presunula na šesťdesiat a veľmi intenzívne 

predstavenstvo komunikuje aj s právnikom, aj s externým ekonómom pánom Leščinským. 

Čiže zatiaľ môžu byť členovia predstavenstva kľudní a určite sa nedopúšťajú žiadnej 

trestnoprávnej zodpovednosti. Čo sa týka externej analýzy, tak tá externá analýza je 

spracovaná práve s pánom Viktorom Leščinským, ktorého vychválil aj Kamil Bodnár ako 

predseda dozornej rady aj vaši nominanti. Je to špičkový expert, ktorý sa podieľal na 

mnohých súkromných aj štátnych zákazkách, na mnohých konkurzoch, pomáhal aj 

s reštruktúrou spolu s advokátmi, ktorí sa špecializujú na mestské, alebo obecné organizácie 

a svojou troškou prispievam aj ja, keďže mám viac ako desať rokov skúsenosti v tejto 
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oblasti a spracovávam o tomto rigoróznu prácu a veľmi pomáha pani Pagáčová, ktorá 

supluje doslova dve roboty. Buď je tu, alebo vo VPS-ke a to je aj výsledkom možno toho, 

prečo takto dopadla a úplne nezvládla celú situáciu. Skončil mi čas, neviem či môžem 

pokračovať. Už by som nemal. Ešte keď môžem, tak beriem si faktickú ako keby 

a faktickou zareagujem, tak dobre, tak končím a zoberiem si faktickú na ďalšieho, keď 

môžem a opäť zareagujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán 

predseda Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ja nechcem naťahovať, tak len veľmi krátko. Ak polícia niečo 

ešte v minulosti niečo nevyšetrila a dneska ešte presnejšie vieme, čo to bolo, tak kľudne 

podajme trestné oznámenie padni komu padni. Ja si pamätám tých hrubokrkých pánov, 

ktorí, keď sa malo rozhodovať o konkurze, tam hore vzadu sedeli a akonáhle konkurz 

neprešiel, tak spokojne odišli. Ale akože tak poďme do toho, keď máme fakty. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bodnár. 

 

Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja chcem obrániť Moniku čo tým myslela, 

lebo pozrel som si tú správu celú plus ešte audit. Ona myslela aj teba Maťo, vicestarosta 

Maťo Patoprstý, lebo v tej kontrole sa píše, že zvýšenie, tam nejaká strata sa píše, o strate 

VPS-ky zvýšenie rastu minimálnej mzdy o desať percent cca, ako aj vyplatení odstupného 

bývalému vedeniu, ktoré k 14. augusta 2018 odstúpilo, čiže sa to týkalo aj teba. No ale tuto 

píšu bývalému vedeniu celému. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Áno. Len tak, ako povedal on bol len člen predstavenstva, 

nebol člen vedenia, nebol zamestnaný. 

 

Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Dobre a druhá vec bola, čo sa píše vlastne v audite. V rámci 

kontroly bolo zistené, že v roku 2017, 2018 spoločnosť odpredala spriazneným osobám 

nepotrebný hmotný majetok za symbolické ceny v celkovej sume sedemsto eur. Bla, bla,bla 

notebooky a keďže to je oficiálny audit, tak môžem prečítať asi aj mená, alebo poviem 

takto, že predstavenstvo, v ktorom si sedel aj ty, si odkúpil napríklad pán M.S. 

tisícštyristoeurový notebook po dvoch rokoch za dvestoosem eur, pán J. CH. zamestnanec 

úradu tisícštyristopäťdesiateurový notebook dvojročný za dvestoosem eur a ty, pán 

vicestarosa šesťstotridsaťeurový notebook jednoročný za stošesťdesiatšesť eur. A ešte 

môžem spomenúť Apple iPhony, tam boli odkúpené. Jeden bol za hodnotu sedemsto eur 

a po dvoch rokoch bol odkúpený za desať eur. A ďalší Apple iPhone päťstoeurový bol po 

jednom roku odkúpený za desať eur. Čiže aj tam boli tie nesprávne hospodárenia. Čiže asi 

to myslela Monika, na čo narážala. To sa týka aj teba vlastne. Ďakujem za slovo. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Nech sa páči s faktickou na faktickú k jeho príspevku pán 

Patoprstý. Pani Ďurajková vy ste už po, keďže on reaguje na ďalšie na tie, ktoré boli na jeho 

príspevok. 

 

Ing. Martin Patoprstý, zástupca starostu Ružinova: Ďakujem za slovo. Áno, tak ako povedal pán 

kontrolór, ja som nebol zamestnaný, čiže žiadne odstupné som nedostal vyplatené. Práve 

naopak, pán starosta Pekár nám ešte z nejakého truc podniku, alebo nejakej zášti znížil 

odmenu za výkon predstavenstva, ktoré sme robili za symbolické jedno euro v hrubom. Čiže 

ani som príliš peňazí ten podnik nestál a áno priznávam sa, odkúpil som si notebook, ktorý 

som využíval na pracovnú činnosť a doteraz ho využívam. Nedostal som žiadny notebook 

od mestskej časti, ani som o to nežiadal, pretože tento notebook ďalej využívať, mám ho 
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v kancelárii v prospech mestskej časti. Žiadny telefón som nedostal, ani som si neodkúpil, 

ani som nemal záujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Okej. Ďakujem veľmi pekne. Posledný zatiaľ prihlásený 

v rozprave pán poslanec Vicáň. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som hneď dopredu možno povedal, že 

tiež budem potrebovať asi dvakrát toľko času a možnože by som si tri minúty vypýtal 

navyše za predstavenstvo podniku a zároveň tri minúty za poslanca. Ale začal by som tak 

postupne, že prvá reakcia na pána kontrolóra. Je veľmi dobré, že konečne je takýto materiál 

na svete, kde to je všetko spísané tie veci, ktoré jednak sme identifikovali už minulý rok, 

keď sme začali vôbec riešiť, čo všetko v tom podniku treba spraviť, lebo presne ako 

napríklad karty vozidiel, evidencia vôbec údržby vozidiel a tak ďalej, to všetko je dnes 

zavedené. Vďaka tomu sme práve zistili to, kd sa tento proces zavádzal, tak práve vďaka 

tomu sme zistili to, že prichádzame o stovky, stovky litrov mesačne, ktoré tam proste ľudia 

kradli. Podalo sa trestné oznámenie, takže dneska je to už v štádiu, že sa to vyšetruje na 

policajnej úrovni. Takisto spôsob fakturácie, evidencie zmlúv napríklad trhovisko 

Miletičova. V zápisoch sú jasne dané úlohy predstavenstva, akým spôsobom chceme, aby 

toto prebiehalo. Tieto úlohy sme definovali. Dneska sú v procese výkonu týchto činností. 

Zároveň chceme aktualizovať všetky veci, ktoré sú spojené napríklad s cenami na tom 

trhovisku. Čiže je fajn, že máme dneska pomenované to, čo sa v tých predošlých rokoch tam 

dialo. Mňa tiež zaujíma to teraz ako poslanca aktuálneho zastupiteľstva, že prečo sa to do 

takejto miery za také dlhé roky vôbec mohlo diať? Pán starosta povedal jednu veľmi 

správnu vec. Podnik, z celkových výnosov podniku sú nula celé štyri percentá výnosy, ktoré 

sú z komerčných služieb. To znamená, že podnik je bytostne závislý od príjmov, alebo od 

financovania z rozpočtu mestskej časti. Dlhé, dlhé roky. Tento podnik sa nenachádza 

v stave problému len posledný rok, dva, tri. Ten podnik je v strate dlhodobo. Jediný výnos, 

ktorý mal bol v roku 2017, keď mal nedaňové výnosy vo výške jedna celá sedem milióna, 

ktoré plynuli z reštrukturalizovaného dlhodobého plánu, alebo z reštruktúry ako takej. Takže 

ja tiež by som dával tú otázku do pléna, že prečo roky, roky sa toto stalo. Lebo tá situácia 

dneska je neudržateľná. To, čo povedal Kamil Bodnár, ja s tým úplne súhlasím. Jednoducho 

nedá sa pred sebou donekonečna kopať nejaká obrovská guľa, nejaký chuchvalec, ktorý 

proste je zavesený na jednej aj na druhej nohe a zavádzať nejaké nové procesy. Je pekné, že 

síce Ivan Kraszkó navrhuje outsorsovanie, to outsorsovanie v dnešnej situácii, všetko sme 

vykonali. Sú firmy, ktoré sa ani neprihlásili. Boli verejné obstarávania, kde sa ani 

nezúčastnil nikto. Jedna vec je tá, že nestačí nám vyhodiť verejné obstarávanie na nejakú 

metráž, v nejakom počte v nejakej malej lokalite, keď do toho bude musieť ísť spoločnosť, 

ktorá na to bude potrebovať jednoducho kvantum techniky, aby sa vôbec takejto súťaže 

zúčastnila. Je mi to tiež trošku ľúto celého, lebo primárna, prioritná úloha tohto podniku je 

zabezpečovať čistotu životného prostredia pre obyvateľov mestskej časti Ružinov. Na tom 

sa asi všetci zhodneme a musíme nájsť spôsob, akým túto základnú úlohu budeme ďalej 

napĺňať, lebo takýmto spôsobom sa to už ďalej robiť nebude. To, že koronavírus, alebo dá 

sa povedať, že každá kríza nám prináša hlavne hrozby, ale možno aj príležitosti, lebo podľa 

mňa práve koronavírus nám dneska zásadne tú veľkú bublinu praskol, tým, že nám vypadlo 

takmer dvestotisíc eur z príjmov trhoviska Miletičova, ktoré jednoducho sú extrémne 

závislé. Tam sa ten cashflow zastavil a jednoducho dneska podnik nemá na to, aby platil 

bežné prevádzkové náklady, ktoré má. Čiže prichádzajú emaily, že jednoducho podnik nie 

je schopný plniť záväzky voči dodávateľom a keby nebolo korony napríklad, tak sa to zase 

možno len posunie o nejaké ďalšie obdobie, možno o pol roka, možno o rok, možno by 

musela zas prísť nejaká iná situácia, ktorá by nám toto celé otvorila, lebo to je fakt. Ako 

môže predstavenstvo nastaviť rozpočet bežného roka pre rok 2020 mimo COVID-u by 

počítal s príjmami na úrovni tri milióny sedemstodeväťdesiattritisíc euro. Ak sa bavíme 
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v krízovom scenári, tak máme tržby osekané o takmer sedemstotisíc. To je neúnosné. 

Nemôžme na jednej strane zobrať príjmy, alebo škrtnúť výnosy a čo na strane nákladov? Je 

tam stotridsať zamestnancov. Či je január, či je leto, či je december. Takže nie je toto 

možné. Tá korona nám ukázala nejaké veci, ktoré asi sa fakt museli takýmto spôsobom stať, 

aby sme o tom začali tuná vážne diskutovať. Ja sám zvažujem vôbec tú možnosť, akým 

spôsobom ďalej postupovať aj práve voči tým rokom, ktoré tam v minulosti boli, lebo to je 

bytostný problém pre celý Ružinov. Teraz sa nebavme o tom, že tu je v problémoch nejaký 

podnik. Predstavenstvo v dnešnej dobe prijalo veľký balík opatrení na všetky smery. Čo sa 

týka zamestnanosti, čo sa týka personálnych otázok, čo sa týka údržby prakticky v každej 

jednej oblasti sme sa vyslovene v detailoch, v úplných pohľadoch manažérskych rýpali, kde 

sa dá nájsť každé euro. Komunikujem taktiež na úrovni s ministrom práce, s pánom 

Krajniakom, kde sme žiadali napríklad, aby nám vysvetlil, aká možnosť by bola štátnej 

pomoci, lebo trhovisko nám zavrel Ústredný krízový štáb na pokyn hlavného hygienika. Ale 

zase sme spoločnosť, ktorá je v reštrukturalizácii. Navyše sme subjekt verejnej správy, takže 

tých vecí je tam strašne veľa, tri vety, štyri by som k tomu dokončil, že aj tuná padlo strašne 

veľa takých čiastkových malých, drobných detailov, ale aj takých väčších pohľadov, ale 

treba sa na to naozaj pozrieť v takomto kontexte úplne zvysoka, že čo to všetko spôsobilo, 

čo spôsobila tá aktuálna situácia od začiatku tohto roka a v neposlednej rade my sme len na 

konci minulého roka prijali nové oprávnené cenové náklady v podobe nového cenníka, 

ktorý nebol Mestská časť Bratislava - Ružinov schopná aktualizovať od roku 2013. Čo sme 

zistili analýzou v minulom roku, kedy už v minulom roku sme išli pri pomaly každom 

výkone, alebo nie pri každom výkone, ale v konečnom dôsledku sme išli pri výkonoch do 

straty. To sú ďalšie mínusy, ktoré sa nejakým spôsobom pretavili práve po zúčtovaní 

minulého roka. Takže ja by som veľmi rád poďakoval aj pani Pagáčovej. Mrzí ma, že 

dneska tuná nie je, že aj má takú situáciu akú má, bolo v jej najlepšom záujme, aby tie 

činnosti fungovali práve v komunikácii s tým odborom životného prostredia, čo si myslím, 

že sa naplnilo, lebo dneska veľa Ružinovčanov nás aj počas dňa zastaví a povie, Ružinov je 

za nového vedenia, alebo nového vedenia nielen podniku, ale mestskej časti, to znamená od 

minulého roka v úplne inom stave, ako bol počas predošlých rokov, alebo v lepšom stave. 

Tak, aby som nepovedal, v úplne inom, ale v lepšom stave, ako počas predošlých rokov. 

A treba poďakovať aj tým ľuďom v tom podniku, robia tam naozaj s minimálnymi, niekedy 

s technikou, vôbec s vecami, že idú, aby som to tak správne povedal, neviďme v tom len 

čiernu dieru, ten podnik neprijíma peniaze, že ich tam nalievame ako do nejakej studne, ale 

tí ľudia tam odvádzajú prácu na to, aby aj toto zastupiteľstvo mohlo povedať, že Ružinov je 

čistý, pekný, pokosený a pracuje sa na ňom. Ale tiež má len nejaké možnosti, takže treba sa 

aj týmto ľuďom poďakovať za tú prácu, nie každý ju urobí správne, to je ale všade tak, ale 

veľa ľudí je tam takých, ktorí tú robotu robia aj nad nejaké úsilie, no a to je asi tak, by som 

povedal na záver všetko z mojej strany, také stručné zhrnutie. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne aj pánu poslancovi. Do rozpravy sa 

ešte prihlásil pán poslanec Matúšek. 

 

Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán starosta. Ja neviem, už sme unavení všetci 

asi z tejto diskusie, ale nedá mi, aby som nevstúpil do toho, pretože treba poďakovať jednak 

kontrolórovi za materiál, ktorý je na štyridsiatich troch stranách a predovšetkým hovorí 

o dvadsiatich siedmich zistených skutočnostiach a o zozname štrnástich nedostatkov 

relevantných. Ja len vyzdvihnem na strane päť, že rozpisuje, ako prebiehala kontrola 

organizačného poriadku, pracovného poriadku, rámcová zmluva a tu na tej piatej strane až 

zimomriavky nabehnú, keď tu napíše pán kontrolór. Kontrolnej skupine bol podpisový 

hárok predložený za všetky smernice, ktoré vyzdvihol, že má tento príslušný podnik 

spracované. Takisto musím poďakovať aj starostovi, aj vicestarostovi, lebo cítiť, že vzťah k 

tejto spoločnosti majú veľmi blízky a jednoznačne popísali problémy, ale žiaľ musím 
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konštatovať aj to, že zo strany poslankyne Ďurajkovej, aj viceprimátorky Štasselovej je 

žalostne nízka znalosť komplikovanej situácie. Pamätáte sa na tú kauzu Váhostav. Prosím 

vás pekne, podľa tohto sa jednoznačne dá reštrukturalizácia popísať, ktorá bola schválená 

v Národnej rade v roku 2005 veľmi jednoduché, ešte raz opakujem. Reštrukturalizácia pre 

bohatých, exekúcia pre chudobných a toto by som ja tuná chcel zdôrazniť, že pocit 

pracovníkov, ktorí sú vo VPS-ke tiež nebol jednoduchý, keď museli žiadosťami stále 

mestskú časť požadovať o dotácie, ale tá situácia tam nebola taká jednoduchá a myslím si, 

že nepomohli sme im ani my. Či to bolo proste kritikou, alebo nejakými narážkami, ale aby 

sme napríklad my poslanci vo svojich častiach kontrolovali náhodne, ako pracujú títo 

pracovníci, by sme lepšie urobili, ako keď by sme vlievali, dá sa povedať nedôveru 

a nejakú, by som povedal potom slabosť a dôveru voči tomuto podniku. Ja si myslím, že 

urobili veľa títo ľudia, ktorí sú v predstavenstve. Ešte ďalší príspevok. Hneď skončím. 

Štyria sú tam a pri tých sedeniach, keď som dostal pozvánku som mal pocit, že sedia veľmi 

dlho, snažia sa a pritom sú tam členovia, ktorí boli nominovaní nie z radov poslancov 

a päťdesiat percent názorov úplne protikladných proti, dá sa povedať, ďalším dvom, ktorí 

tam boli ako nominovaní. Jednak zamestnanec miestneho úradu a jednak poslanec za Sme 

rodina. Ja si myslím, že toto bol zrod toho, že tá spoločnosť nenapredovala, pretože sme 

nedôverovali. Tie riešenia, nápady, ktoré boli, grafy a všetko čo sa tam prerokovávalo. Áno, 

to je dobrá vec, ale kto tomu veril? Tam je problém. Kto tomu veril? Málokto, že sa tá 

spoločnosť dostane proste do lepšej situácie. Mrzí ma to, ale pracovník, ktorý tam bol 

funkcii generálneho riaditeľa robil, čo mohol. A verte mi, keby som bol na jeho mieste, tak 

to vzdám ďaleko aj keď dokážem bojovať, ale ďaleko skorej a on to vydržal. Takže 

súhlasím to, čo povedal starosta. Tí všetci, ktorí sa snažili a tak ďalej, my všetci by sme mali 

byť spoluzodpovední za to v akej situácii sa tento podnik nachádza. A nepomohli sme im 

v tom. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán 

poslanec Vicáň. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujem. Len v rýchlosti tak Jožka Matúšku by som tiež rád 

povedal, že správne hovoríš, správne sa na to pozeráš, aj v rámci predstavenstva bolo veľmi 

veľa konštruktívnych názorov, či už z našej strany, alebo za náš poslanecký klub, alebo 

z nášho poslaneckého klubu, či už pani Pagáčovej, alebo či už od pána Sebíňa, alebo pána 

Rampalu. Michal Sebíň taktiež pripravil veľký balík opatrení s rôznymi vecami aj v tejto 

situácii, ale ten podnik môže skákať len do tej výšky, koľko jej mestská časť dovolí. Iné 

robiť nevie. My musíme sami zvážiť to a ja vyzývam aj vás všetkých ostatných, že keď 

máte ďalšie nápady, tak príďte, povedzte, ako by ste to chceli spraviť, lebo podnik 

vykonáva práce aj pre všetkých poslancov, lebo poslanci chcú mať pokosené svoje volebné 

obvody, keď nemajú vedia sa vždy ozývať, že nie sú pokosené načas a tak ďalej. Tých vecí 

je podstatne viac. Takže keď sú možnosti, námety, dvere sú otvorené príďte povedzte, kde 

ísť, kde sú podľa vás ešte nejaké priestory. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do 

rozpravy, tak končím rozpravu k tomuto bodu. Dovoľte mi len tak úplne na záver, ako 

záverečné slovo predkladateľa. VPS-ka je podnik, ktorý ma vytočí do nepríčetna asi tak 

trikrát denne. Vždy keď pokosia niekomu predzáhradku aj s kvetmi, ktoré tam mal prácne 

posadené a staral sa o ne a oni to prebehnú tou kosačkou, alebo niekde nechajú niečo 

pozametané, alebo rozbijú okno niekomu na aute odskočeným kameňom. Zároveň musím 

povedať, že za posledné roky je to podnik, ktorý ma najmenej tri a polkrát denne naozaj 

niečím poteší a že pod týmto novým vedením subjektívne, ale aj z reakcií obyvateľov 

Ružinovčanov, ktoré mám, sa výrazne zlepšila kvalita starostlivosti o mestskú časť, to 

prostredie, zametanie, čistenie. Vyriešilo sa aj z tých problémov, ktoré hovoril pán kontrolór 
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v tej správe do roku 2018, nehovorím, že sú vyriešené úplne všetky, ale som presvedčený, 

že veľká časť z nich vyriešená je. A keby sa tento rok nestala koronakríza, tak by sa riešili 

kvalitatívne veci. Mali by sme približne v marci pre vás hotovú analýzu, ktorá bola naozaj 

že rozpísaná a musela preskočiť do tohto materiálu a začať hasiť problémy namiesto toho, 

aby sme hovorili o kvalitatívnych zmenách a naozaj posúvali spoločnosť ďalej. Tá 

koronakríza naozaj odhalila to všetko slabé, tú špirálu ako tu zaznelo a ja chcem ešte raz 

zdôrazniť, pretože my tu dnes riešime obrovskú vec. Dnes naozaj sme otvorili diskusiu na 

tému, že ako ďalej s VPS a to je diskusia, ktorú posledné dve funkčné volebné obdobia toto 

zastupiteľstvo nezvládlo. To, že my sa tu tak civilizovane a kultivovane dokážeme ako 

všetci poslanci teraz diskutovať na túto tému, maximálne sa naozaj vyhýbať nejakým 

osobným útokom a podobne, je na jednej strane spôsobené tým, že naozaj to zastupiteľstvo 

sa pomenilo a poviem tak, že božie mlyny melú pomaly a iste, alebo ak nie ste veriaci, tak 

karma funguje a z tých ľudí, ktorí sa podieľali na vzniku tejto situácie vo VPS a na tom 

kradnutí a tunelovaní nikto nebol zvolený a nikto už dnes nesedí v zastupiteľstve a možno aj 

preto sa tu vieme zrazu takto otvorene o tom porozprávať. A je to vec, za ktorú nikto z nás, 

ktorí tu sme, naozaj nemôžeme. Z toho, čo som videl za všetky poslanecké kluby, všetci 

ľudia, ktorí sú v orgánoch VPS majú v tomto volebnom období naozaj na srdci to najlepšie, 

najlepšie záujmy, snahu zlepšiť činnosť tejto spoločnosti, snahu zachrániť ju, respektíve 

snahu konať v prospech obyvateľov mestskej časti a stále som aj presvedčený, že keby 

neprišla táto koronakríza, tak sa nám to podarí a podarí sa nám to aj pod hlavičkou VPS, 

takej akej je, dokonca bude dosplácaná celá reštrukturalizácia a bude to možno jedna 

z desiatich reštrukturalizácií na Slovensku, ktorá sa podarila. Bohužiaľ, keď máte zdravý 

podnik a príde kríza, on sa z nej dokáže vyhrabať. Keď máte chorý podnik zaťažený 

obrovskými dlhmi z minulosti a ešte do toho príde aj kríza, tak tá kríza je už len ranou 

z minulosti. My ak teda schválime uznesenie tak, ako bolo upravené pánom predsedom 

Méhešom a schválime odkúpenie tých aktív, tak si kúpime čas, aby sme naozaj niekedy na 

júnové zastupiteľstvo vedeli rozhodnúť, že čo ďalej z VPS. A budem vás naozaj ako 

poslancov, predsedov poslaneckých klubov veľmi silno aj s kolegami obháňať, aby sme 

prijali nejaké zásadné rozhodnutie. Ja som dnes viacmenej presvedčený, lebo som už videl 

nejaké výstupy, že to správne je proste zavrieť to a založiť nanovo, keď to poviem 

zjednodušene a keďže VPS funguje v podstate ako organizácia, ktorá koná len pre mestskú 

časť, tak nie je dôvod, aby to malo formu obchodnej spoločnosti, ale nejakú formu 

rozpočtovej, príspevkovej, alebo odboru na úrade tak, ako sa deje aj inde na hlavnom meste, 

alebo v Petržalke a podobne. Ale na toto všetko ešte je potrebné urobiť čísla, na toto všetko 

ešte treba dokončiť tie niektoré finančné ukazovatele a tak či tak, prosím pekne, to hovorím 

na záver úplne jasne. My ešte ak nechceme zostať dlžní tým ľuďom, ktorí pre nás robili, 

tým veriteľom, dodávateľom, ktorí pre nás robili aj tento rok vo VPS-ke, ešte aj v júni 

budeme musieť nejaké ďalšie peniaze do tejto firmy poslať. Ale zariaďme to tak, aby to 

bolo naposledy. Naposledy, čo toto zastupiteľstvo bude liať peniaze do nejakej čiernej diery. 

To je v našom záujme a to bude aj súčasťou akéhokoľvek plánu, ktorý vám budeme 

ukazovať. Ďakujem vám veľmi pekne a keďže rozprava bola ukončená, tak poprosím 

návrhovú komisiu a ja som si autoremedúrou osvojil návrh pána poslanca Méheša, čiže mali 

by sme rokovať o uznesení tak, ako ho predniesol pán predseda poslaneckého klubu Méheš. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. K návrhu, k bodu číslo dva pozmeňujúcim 

návrhom uznesenia pána predsedu Matúša Méheša, Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov k návrhu uznesenia bodu číslo 2A schvaľuje odkúpenie Mestskej časti 

Ružinov preukázateľne zhodnoteného majetku v zmysle zmluvy o komplexnom nájme 

majetku zo dňa 20.12.2012 v zmene jej dodatkov v celkovej hodnote dvestopätnásťtisíc eur 

bez DPH, čo činí dvestopäťdesiatosemtisíc eur s DPH podľa prílohy číslo jedna, ktorá tvorí, 

prílohu čísla jedna kúpnej zmluvy. Právny úkon prevodu majetku predstavenstvo vykoná, 

predstavenstvo spoločnosti vykoná iba po predchádzajúcom písomnom súhlase s právnym 
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úkonom, ktorý vykoná správca reštrukturalizácie aktuálny. Dajte prosím o tomto návrhu 

hlasovať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Čiže aby som to upresnil, je to uznesenie presne 

tak, ako bolo navrhnuté predstavenstvom s tým, že vypadáva z neho aj možnosť 

kapitálového vkladu tristošestnásťtisíc aj možnosť pôžičky tristotisíc. Zostáva len odkúpenie 

majetku. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujte prosím o uznesení tak, ako bolo 

navrhnuté. Teraz. 

 

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

dvadsaťdva za, z dvadsaťtri prítomných, jeden hlasujúci sa zdržal. Dámy a páni ďakujem 

vám veľmi pekne. 

hlasovanie č. 15 

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

 –  uzn. č. 186/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, je šesť hodín, rokujeme už štyri hodiny 

a videl som signalizáciu od predsedu jedného z poslaneckých klubov, že by mal záujem 

o prestávku. Chcem sa spýtať, či môžeme vyhlásiť pätnásťminútovú prestávku? Dobre, tak 

desaťminútovú prestávku, ktorá bude trvať pätnásť minút. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, ďalším bodom programu by malo byť ešte 

jedno hlasovanie, na ktoré, priznávam, z mojej chyby sme zabudli a to je hlasovanie 

o správe miestneho kontrolóra. Takže bola zlúčená rozprava k dvom bodom a my sme 

odhlasovali len uzneseniu k bodu 2A. Ešte by sme mali samostatne odhlasovať aj uznesenie 

k bodu 9. Pozerám teraz uznášaniaschopnosť, napriek tomu, že niektorí poslanci sú 

neprítomní, myslím si, že by sme mali byť uznášaniaschopní, tak nech ich trestom za 

neprítomnosť je, že nebudú mať účasť na hlasovaní. Chcem poprosiť návrhovú komisiu, aby 

predniesla teda ešte uznesenie k bodu 9. Uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom 

materiáli napríklad. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Dobre, tak poďme na to. K bodu 9 dnešného programu 

rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov a to je správa 

o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti nakladania finančných prostriedkov v Ružinovskom 

podniku verejnoprospešných služieb zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku 

kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov. Dajte prosím pán 

starosta o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujte teda prosím 

o tom, že berieme na vedomie Správu miestneho kontrolóra a hlasujte teraz prosím. Pani 

poslankyňa Ďurajková je prítomná a napriek tomu jej hlasovacie zaradenie opäť 

nefungovalo. Chcete, aby sme opakovali hlasovanie? Netreba. 

 

Hlasovanie: Takže konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov devätnásť za z dvadsaťtri 

prítomných, štyria prítomní nehlasovali. 

hlasovanie č. 16 

za: 19 proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 4 

 –  uzn. č. 193/XII/2020 
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Bod č. 3 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2020  zo dňa 

............ o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, ďalším bodom programu je bod číslo 3 a to 

je návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl 

a k tomuto by som si dovolil také veľmi stručné úvodné slovo, pretože tento materiál bol 

prerokovaný na komisiách. Viete, že jednou zo zásadných výhrad bol školský obvod obce 

Miloslavov, ktorý bol určený pre základnú školu Borodáčova. Táto vec bola historicky 

z minulosti, keď Základná škola Borodáčova vznikla a nemala dostatok detí. Bodaj by sme 

takéto problémy mohli riešiť dnes, tak bolo dohodnuté s obcou Miloslavov, že môže byť 

táto základná škola určená ako školský obvod pre nich. Túto vec sme teda vylúčili z návrhu 

VZN a boli informovaní mojim listom aj starosta obce Miloslavov, že s týmto už počítať 

nebudeme. Ja mám pred sebou aj také, že predbežné aktuálne čísla, ak by bolo potrebné je 

tu prítomná pani Vasilová, o počte prihlásených detí tento rok do základných škôl 

v mestskej časti. Potvrdzuje sa, musím povedať, ten trend, že počet prvákov neustále rastie 

a narážame na kapacitné problémy, že ich nebudeme vedieť v budúcnosti kam umiestniť. 

Tento rok s odretými ušami by sme mali byť schopní ešte prijať všetkých prvákov, ktorí sa 

prihlásili do základných škôl v Ružinove s tým, že budeme vedieť prijať len ružinovské deti. 

To znamená, nebudeme vedieť prijať deti z iných mestských častí a poviem úprimne, 

nebudeme schopní garantovať každému tú školu, na ktorú sa prihlásil ako prvý. Keď sa 

pozriem na čísla, tak máme dohromady tisícsedemdesiatdeväť žiadostí o základnú školu. 

Z nich stoosemdesiatpäť sú ale deti mimo Ružinova, bez trvalého pobytu v Ružinove. Sú 

tam samozrejme aj duplicity a triplicity, že niekto si dal prihlášku na viacero základných 

škôl a keď to celé očistíme, tak máme sedemstoštyridsaťosem prihlásených ružinovských 

detí. Zároveň vieme, že kapacity naše sa pohybujú podľa toho, koľko tried otvoríme na 

počte šesťsto až šesťstopäťdesiat detí s tým, že ale vieme, že z tých sedemstoštyridsaťosem 

predpokladáme, že okolo stopäťdesiat detí ešte bude mať odloženú školskú dochádzku, 

pretože podľa referencií od riaditeľok našich škôlok ešte nespĺňajú také podmienky, aby 

mohli byť prijaté na základnú školu a vrátane toho je ešte aj odhadovaný počet niekoľko 

desiatok, ktoré budú prijaté na rôzne cirkevné a súkromné základné školy v Ružinove, kde 

zatiaľ ešte nemáme čísla od nich. My sme na základe podnetu, chcem aj poďakovať, pána 

predsedu Hercega už aj začali kontaktovať Základnú školu Bachova, ktorá je teda cirkevná, 

ale je u nás v Ružinove a máme odtiaľ echo, že vedia otvoriť nejakú triedu navyše. Najväčší 

problém nastal na konkrétnych školách, konkrétne Základná škola Ostredkova, kde sa nám 

hlási skoro šesťkrát viac detí než vieme prijať a dokonca sú to spádové deti, skoro 

dvojnásobok. Poviem úprimne, rokujeme s pani riaditeľkou o tom, že by sme tam vedeli 

otvoriť o dve triedy navyše, čo by sme dokázali, tým pádom gro detí by bolo uspokojených, 

ale ak okamžite v priebehu najbližšieho roka nedostaviame ďalšiu budovu k Základnej škole 

Ostredkova, tak budúci rok tam nebudeme vedieť prijať potom ani jedno dieťa, lebo tým 

triedy tým, že sa teraz naplnia, tak už tam naozaj nezostane nič voľné. Toto je vec, o ktorej 

naozaj už som aj hovoril s niektorými predsedami klubov, že potrebujeme aspoň 

džentlmenskú dohodu. My tam tú jednu budovu vieme postaviť, vieme do roka postaviť na 

Ostredkovej, keďže je tam najväčší záujem jednu budovu, ale nestíhame spracovať materiál 

na zastupiteľstvo a začneme na tom okamžite pracovať ak budeme vedieť, že je aspoň 

džentlmenská dohoda a všeobecný súhlas, že na tom pracovať môžeme a že tie peniaze 

investovať vieme, na projekty máme finančné zdroje. Viete, že túto situáciu sme začali 

riešiť tak skoro ako sa len dalo a aktuálne už prebieha vybavovanie stavebného povolenia na 

rozšírenie Základnej školy Medzilaborecká, čo je najrýchlejší spôsob, keďže tam máme 

vysporiadané pozemky. Stavebné povolenie by malo byť vydané v júni a máme prisľúbené 

fondy EÚ cez operačný program /nezrozumiteľné/... zo župy, ktorá by na to mala prispieť 



49 

 

a ja dúfam, že ak všetko dobre pôjde, tak cez leto by sme tam už začali reálne stavať tak, 

aby táto nová deväťtriedna budova vedela začať slúžiť už na budúci školský rok, ten, ktorý 

začne budúci kalendárny rok a vedeli by sme stihnúť pristavať teda aj tú budovu na 

Ostredkovej, kde je najväčší záujem spomedzi našich základných škôl a takisto mám dobrú 

správu teraz, rokovanie s hlavným mestom, v lete by mala končiť nájomná zmluva na jednu 

z budov na Vietnamskej ulici na Trnávke, kde máme teda predbežne prisľúbené, že táto 

budova by nám bola zverená a budeme hneď vedieť začať teda aj pracovať na rozšírení 

kapacít Základnej školy Vrútocká na Trnávke. Čo sú tri také hlavné projekty, na ktorých 

vieme pracovať a kolegovia sa ešte silno obzerajú aj, že kde by sa dali jemne rozšíriť 

kapacity existujúcich základných škôl lacnejším spôsobom. Nejakou nadstavbou, rozšírením 

o dve, tri, štyri triedy, čo by nám naozaj pomohlo. Samozrejme aj do ďalšieho 

programového obdobia, ktoré začne od roku 2021 pripravujeme projekty na fondy EÚ, aby 

nám vedeli prefinancovať tieto investičné projekty a zároveň je to jedna z priorít, na ktoré 

by sme chceli použiť aj ten investičný úver, ktorý ste spoločne schválili. Aby som sa ale 

vrátil k podstate tohto materiálu. Čo sa týka určenie školských obvodov a teda takto, že ešte 

naviac nám vybuchli okrem Ostredkovej to, čo ste asi všetci očakávali, Základná škola 

Drieňova, Základná škola Mierová, to sú také, kde je najväčší záujem rodičov a detí, ktoré 

presahujú ten taký reálny záujem. Bližšie vám vie teda povedať pani Vasilová a toto sú 

zatiaľ, že úplne prvé čísla, kde ešte môže byť kde-tu nejaká chybička aj vzhľadom k tým 

duplicitám, triplicitám. Nie je to ešte očistené o tie súkromné a cirkevné základné školy 

v Ružinove a hlavne ešte dneska nevieme na niektorých školách, že koľko piatakov bude 

prijatých na osemročné gymnáziá, pretože ak tých piatakov bude prijatých dosť, tak niekde 

možno budeme vedieť o jednu prvácku triedu navyše ešte otvoriť, ale teda ten základný 

odkaz je, že s odretými ušami v rámci Ružinova by sme mali byť schopní uspokojiť tento 

rok všetky deti, ale ak naozaj rýchlo nepristaviame ďalšie kapacity, už budúci rok to 

jednoducho nedokážeme. K určeniu školských obvodov, my sme na tom pracovali s našim 

analytickým útvarom a pán kolega Samuel Struss nad tým vyslovene popracoval. Školské 

obvody v tomto materiáli sú navrhnuté naozaj podľa hustoty obyvateľstva, ale musím rovno 

povedať zároveň jednu vec, že napriek tomu, že podľa tej hustoty, podľa počtu detí sme sa 

snažili čo najlepšie určiť návrh školských obvodov, v rámci Ružinova je tá mobilita taká 

vysoká, že jednoducho poučky a teória neplatia. To znamená, teória hovorí, že najviac novej 

výstavby a najviac obyvateľov je na Nivách, ale v skutočnosti najväčší pretlak je na tých 

základných školách, kde je tá koncentrácia základných škôl jednoducho veľmi veľká a malo 

by tam byť viac voľných priestorov. Jednoducho rodičia sa prioritne snažia nevyberať si 

základnú školu podľa miesta bydliska, ale tým, že sa pohybujú po Ružinove, tak si vyberajú 

základnú školu buď podľa toho, aké dobré má meno a snažia sa dostať svoje dieťa na tú 

najlepšiu školu, alebo napríklad podľa miesta výkonu práce. Čiže napriek tomu, že býva pri 

jednej základnej škole, tak sa radšej prihlási na inú, pretože tam chodí do práce a môže tam 

to svoje dieťa denne voziť a je to preňho výrazne lepšie, ako keby ešte navyše s ním musel 

päť minút prejsť na tú základnú školu, ktorá je opticky bližšie. Existuje preto aj jedna 

alternatíva, akože tento materiál je spracovaný a predložený vo forme najlepších možných 

zostaviteľných školských obvodov, ale vopred hovorím, že ak by mal niekto záujem a ak by 

ste sa ako zastupiteľstvo zhodli na takom závere, tak máme pripravený aj takzvaný model 

VZN. Nazývame to, že model Trenčín, kde Trenčín má prijaté VZN, že všetky základné 

školy na území Trenčína majú jedno spádové územie a to je mesto Trenčín. To znamená, nie 

sú rozdelené základné školy úplne podľa jednotlivého miesta bydliska a ulíc konkrétnych, 

že jedna ulica k jednej škole, ale proste píše sa tam, že Ružinovčan má spádovú oblasť na 

hociktorú základnú školu v Ružinove. Je aj to alternatíva, my sme to nepredložili, ale je to 

alternatíva, ktorú máme pripravenú a ak by sa v rozprave niekto našiel, kto by si chcel 

takýto návrh osvojiť, tak sme pripravení tento pozmeňujúci návrh odovzdať. Zatiaľ 

ďakujem. Toľko z mojej strany úvodné slovo a otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. 

Jožko, ty sa musíš riadnym príspevkom. Faktická na úvodné slovo sa nedáva. Čiže prvý 



50 

 

prihlásený do rozpravy je pán poslanec Strapák. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som troška tak doplnil veci, ktoré sme 

sa tu dozvedeli v úvodnom slove. Ja osobne, neberte to možno v zlom, ale nemám pocit, že 

robíme, alebo robíte teda, čo najrýchlejšie, ako viete, lebo ja mám pocit, že toto som ja 

osobne otvoril hneď na pomaly prvej schôdzi, že poďme rozširovať kapacity základných 

škôl, čo bolo február minulého roka, teraz máme apríl, nie máj už máme dokonca a teraz to 

hasíme. Zdá sa mi, že sme niekde zaspali dobu, ale nevadí. Dúfam, že to vyriešime. Ja tu 

mám jedno uznesenie, ktoré sme písali v čase, keď sme vlastne ešte nevedeli, s pánom 

starostom sme videli ten materiál, ktorý nám ukázal, ale teda aby ste vedeli, že prečo tam sú 

také body, keďže sme nemali ešte vtedy tie informácie. Čiže, ja prečítam ten text uznesenia, 

že chceme teda doplniť toto uznesenie o bod B. Žiada starostu mestskej časti Ing. Martina 

Chrena predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva materiál s informáciami. 

Za prvé, aké sú počty prihlásených detí do prvého ročníka základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov v roku 2020 v členení pre 

každú školu. Odrážka, počet detí s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Ružinov, 

z toho počet detí zo školského obvodu každej školy podľa tohto VZN. Počet detí s trvalým 

pobytom mimo mestskú časť Bratislava - Ružinov a plánovaný počet otváraných tried pre 

prvý ročník. Bod 2 prehľad konkrétnych opatrení, toto je dôležité, prehľad konkrétnych 

opatrení na riešenia umiestnenia všetkých prihlásených detí ku septembru 2020 a bod 3 

plánované kroky pre navýšenie kapacít základných školách v Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov v ďalších rokoch. Ja si pamätám, že my sme mali, máme také uznesenie, ktoré je 

stále platné, že každého, každých šesť mesiacov bude sa predkladať informatívny materiál 

o kapacitách základných škôl rovnako, ako je pri materských školách s nejakým výhľadom, 

že ako, čo plánujeme teda. Čiže mám taký pocit, že už je to viac ako pol roka a nevideli sme 

ten materiál ani na tejto schôdzi. Čiže, bolo by aj dobré, aby sme tento materiál dostali. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave prihlásená pani 

poslankyňa Ďurajková. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Áno, ďakujem pán starosta za slovo, aj ďakujeme za ten 

analytický materiál, ktorý úrad vypracoval, ktorý viacmenej potvrdil slová nášho klubu, 

ktoré sme hovorili od začiatku, že kapacity na základných školách nám vybuchujú a máme 

tu veľký problém. Ja možno spomeniem len za Prievoz. Je tam Základná škola Mierová. 

Minulý rok prijala osemdesiatosem detí, otvorila štyri triedy. Tento rok podľa analytického 

materiálu má otvárať dve triedy. To znamená štyridsaťštyri detí a ja sa teda pýtam, že kto 

povie tým rodičom, že ich neprijímame do tej školy, ktorú majú v pešej dostupnosti a ja si 

myslím, že tí rodičia to ani stále nevedia, že tie miesto im nie je zaručené a garantované. 

Takže neviem ako sa to bude riešiť v tom septembri a neviem si predstaviť reakcie tých 

rodičov, keď sa dozvedia teda, že miesto teda Prievozu majú chodiť niekde na Nivy, alebo 

na Trnávku. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Pani Vasilová si robí poznámky a zareaguje na 

záver na otázky, ktoré padli. Pán predseda Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Veľmi dôležitá téma, jedna 

z najdôležitejších, aké máme. Čiže sa to nazbieralo na dnešné zastupiteľstvo, ale teda 

nesedeli sme tri mesiace, takže je to asi preto. Kapacity škôl, Peťo Strapák, predseda klubu 

to už povedal. Ideálne by bolo, ak naozaj ten analytický materiál, ktorý pravidelne máme 

dostávať, aby reflektoval vlastne aj to, čo vidíme tú realitu. Je fajn teda, že nakoniec po 

našich otázkach na komisiách sme dostali tie doplňujúce informácie od vášho analytika, je 
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fajn, že ho máte a je samozrejmé dôležité s tým pracovať, aby my sme sa aj dlhodobo 

dopredu pripravovali na ten veľký dopyt, ktorý už dneska tu je, keď vidíme už len tú 

Ostredkovu, šesťnásobný dopyt je niečo obrovské. Chceme otvoriť tri triedy a šesťnásobne 

viac detí sa tam hlási. Takže určite toto treba sledovať a my by sme sa mali rozhodovať na 

základe dát. Čiže tie dáta sú nevyhnutné, treba to priebežne udržovať tie počty aj spätne 

vyhodnocovať. Čiže okrem toho by bolo fajn, keby sme videli spätne, ako nám zafungovalo 

minuloročné VZN v materských školách napríklad. Ako to je tento rok s tými materskými 

školami, lebo aby sme vždy len úzko neriešili, že minulý rok materské školy, tento rok 

základné školy. Ono to všetko spolu súvisí. Čiže ja to beriem ako taký zárodok toho, že táto 

mestská časť bude fungovať analyticky na dátach a na číslach a takisto aj o investíciách, 

o ktorých sme sa bavili aj v tom investičnom úvere budeme rozdeľovať rozumne tam, kde 

najviac je to dnes treba, ale kde to bude treba o dva roky, alebo o päť rokov. To už keď 

spätne máme zozbierané dáta, budeme vedieť prejudikovať, kde nám to ako rastie. Čo sa 

týka jedného školského obvodu celý Ružinov, nie som si istý, či je to najlepšie riešením. 

Môže sa stať, že nepopulárne základné školy sa tam nikto neprihlási a my ho nebudeme 

vedieť nejakým spôsobom tam vyšikovať, lebo povie, lebo môže sa prihlásiť hocikde. Čiže, 

neviem, či tam nestratíme aspoň to, že vieme, no tak si v Kulíškovej, Kulíškova má rezervy, 

má tam voľné miesta, no tak pôjdeš na tú Kulíškovu. Sorry, aj keď by si chcel ísť na tie 

Ostredky, ale tak nedá sa tam dať dvesto detí do prvého ročníka, aby sa nám tam všetky 

nekoncentrovali v troch, alebo štyroch elitných školách, ostatné školy by ako keby nebol 

o ne záujem a tým pádom klesla ich kvalita. Takže, preto chcem poprosiť o podporu pre toto 

doplnenie uznesenia, ktoré vlastne, ja som o tom pred začatím schôdze trochu hovoril 

s pánom starostom, že bude dobré, keď tie čísla naozaj nám dá dokopy, aby sme to my 

videli a budúci mesiac, keď nám povie, čo potrebujeme rýchlo z toho rozpočtu, možno aj 

z úveru schváliť, aby sme to otvorili niečo už v septembri, niečo naplánovali na ďalší rok, 

na ďalšie dva roky. Lebo aj o tomto je ten investičný úver, ktorý sme schválili. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán 

poslanec Strapák. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem. Ja som zabudol v tom 

svojom príspevku niečo spomenúť, ale Peťo to tak načrtol o tom jednom bode za celý 

Ružinov. Poviem to tak, že my na meste sme schválili parkovaciu politiku. A tá parkovacia 

politika má zásadný cieľ, aby ľudia proste necestovali proste po tej Bratislave autami a to, 

že teraz by sme spravili taký ten jeden obvod, osobne si myslím, že by to malo za cieľ práve 

podporu tej individuálnej automobilovej dopravy, leto títo ľudia sa potrebujú dostať do 

práce rýchlo a rýchlo ešte deti medzičasom vyhodiť, čiže nepredpokladám, že by to bolo 

akože mestskou hromadnou dopravou. Čiže z tohto titulu si nemyslím, že to je šťastné, ale 

uvidím, dúfam, že poslanci to nebudú chcieť. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Ďalší v rozprave pán poslanec Matúšek. 

 

Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja som chcel iba poznamenať 

takú malú kozmetickú úpravu na strane päť a šesť tohto materiálu, pretože v úvodnom 

slove, preto som sa faktickou prihlásil, ale ďakujem za upozornenie. Nemyslel som to zle, 

ste správne používal terminológiu jednotných názvov. Napríklad Základná škola 

Ostredkova. Na strane päť a šesť používame základné školy päťkrát a potom ďalej. Štyrikrát 

základná škola, ako je napríklad Borodáčova, Základná škola Ružová Dolina, ale potom sú 

tam rozšírené dvakrát aj na strane päť, jedenkrát to je Základná škola Marcelyho a tak ďalej. 

Doporučoval by som v budúcnosti tak, ako to máte aj v materiáli číslo štyri jednotné názvy 

základná škola Ostredkova, Kulíškova a tak ďalej a nie rozšírené názvy. Ja nemám dôvod to 

pripomienkovať, omlúvam sa, pretože mi to ušlo, keď som čítal materiál pôvodne a vo 
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forme perr rollam sme to hovorili, tak ma to nenapadlo. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia prihlásená v rozprave pani 

poslankyňa Kulifajová. 

 

Ing. Marcela Kulifajová, poslankyňa MZ: Ja by som sa chcela poďakovať pani Vasilovej, pretože 

verím tomu, ako každý rok aj minulý rok, aj tento rok odviedla určite kus poctivej a dobrej 

práce a chcela by som upozorniť na to, aby sme dávali trošku pozor na to, aké dávame 

vyhlásenia, preto také slová, ako obrovský problém, nemáme štatistiky, šesťnásobný počet 

detí je prihlásených a podobne, si myslím, že celkom k tomuto dátumu nie je namieste, 

pretože keď si pozrieme, dokedy sa prihlasovali deti, dokedy bol zápis, tak sa prihlasovali 

myslím, ak si správne pamätám do nejakého sedemnásteho apríla. Od sedemnásteho apríla 

je deväť pracovných dní, kde bol jeden štátny sviatok a pri tom množstve detí a pri tom 

inovatívnom spôsobe prihlasovania sa, si myslím, že je namieste ak pani Vasilová dala 

celkom presné štatistiky, ktoré práve pred chvíľou pán starosta povedal. Čiže len pre 

rekapituláciu, ak si to správne pamätám, máme prihlásených sedemstoštyridsaťosem detí, 

pán Strapák, do ružinovských škôl. Z toho stopäťdesiatosem sa predpokladá, že bude mať 

odloženú školskú dochádzku, takže až taký obrovský problém v tomto roku si myslím, že 

nenastane. Takže máme čas na to, aby sme to naozaj riešili nie cez kvantitu, že poďme hurá 

systém vyčleniť finančné zdroje, postaviť nejaké školy, škôlky, nadstavby, ale poďme 

nejakým uváženým spôsobom si počkať naozaj teraz na to, aké nám vyskočia presné počty, 

presné štatistiky. Už od minulého roku sa tu zvažuje s niekoľkými alternatívami. Vieme, že 

sa ide stavať nadstavba na Medzilaboreckej, alebo prístavba. Máme rôzne alternatívy, takže 

naozaj trošku počkajme na to, čo pani Vasilová nám predloží, lebo podľa mňa to má aj 

detailne a podrobne spracované a okrem toho sme o tom hovorili aj na školskej komisii, že 

to bude po tom, ako bude ukončený zápis do základných škôl, aj do materských škôlok, nám 

to bude presne predložené. Takže ďakujem veľmi pekne a už teraz sa teším na to, čo nám 

pani Vasilová ide povedať a na základe toho potom budeme navrhovať konkrétne opatrenia. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pani 

poslankyňa Ďurajková. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Aj ja ďakujem určite za tú prácu. Ja si nemyslím, že 

nejaký problém s kapacitami, ale ja si myslím, že je problém s tým, že podľa zákona oni 

majú právo byť umiestnené v tej spádovej oblasti a to je problém. Nehovoríme 

o problémoch s kapacitami v školách celkovo, ale my nevieme garantovať miesto, ktoré 

majú mať podľa zákona v spádovej oblasti. A to hovorím, že je problém, lebo tí rodičia 

o tom nevedia. Čiže keby sa im to možno dopredu hovorilo, že pozrite sa, vy ich 

neumiestnite do Prievozu, každý druhý nebude umiestnený do Prievozu, dajte si pre istotu 

prihlášku aj do Petržalky, kde pracujete a chodíte tam autom a možno by ste to mali lepšie, 

ako keď vás umiestnime na Nivách, kde vôbec nechodíte. Čiže o tom hovorím, že tu je 

problém. Lebo napríklad v Prievoze vyrástlo NUPPU, tam je nových tristo bytov. Čiže 

minulý rok bol problém a teraz máme o kapacitu menej, o polovicu menej detí a ešte tu 

máme nové byty. Čiže ja nehovorím, že my ich neumiestnime v Ružinove, my ich 

umiestnime. Oni chcú mať základnú školu tam, kde bývajú. Nie niekde na Trnávke. Čiže ja 

napríklad viem o tom, že Základná škola Mierová ani nemala Deň otvorených dverí. Čiže 

oni ani neoznámili tým rodičom, že pozrite sa nebudú štyri triedy, ale dve triedy. To je 

problém, ktorý ja vnímam keby sa to komunikovalo vopred, tak si, hovorím, mohli dať 

prihlášku do inej mestskej časti. Tam kde pracujú. Bohužiaľ, si nedali, asi si ani nedajú 

a budú nemilo v septembri prekvapení, že nie je im to garantované to miesto podľa zákona. 

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

poslanec Mačuha. 

 

Mgr. Maroš Mačuha PhD., poslanec MZ: Ja len chcem spomenúť ohľadne tých čísiel na 

Základnej škole Ostredkova, kde mimochodom som v Rade školy, zároveň som 

absolventom tejto školy na Ostredkoch. Aj moje deti do nej chodia. Padlo tu číslo, že až 

šesťnásobok záujmu je do tejto školy, čo ma samotného veľmi prekvapilo, ale nespomenula 

sa tu jedna vec, že vlastne kvôli čomu to je. A týmto chcem poďakovať pani riaditeľke Erike 

Drgoňovej, dlhoročnej riaditeľke tejto školy, ktorá naozaj v jej rukách doslova prekvitá celá 

škola, má veľmi dobrú organizáciu, musím povedať, takisto bola materiálne, čo sa týka 

budov zrekonštruovaná a teraz vlastne v podstate sa začína postupne rekonštruovať aj celý 

areál. Športovisko bolo teda už vybudované pred minulým rokom. Takže ja chcem týmto 

poďakovať naozaj tejto pani riaditeľke, lebo to nie je náhoda, že táto škola je asi jedna 

z najlepších v Bratislave a preto je ten obrovský záujem a môžeme byť radi, že máme takúto 

osobu u nás v Ružinove. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som poprosil pani Vasilovú, 

aby zišla dole a zodpovedala na vaše otázky a kým sem príde, možno len tak veľmi stručne 

by som tiež zareagoval. Ako tým, že bola ukončená rozprava teda v záverečnom slove. 

Presne to je ten problém. My dokážeme tak, ako som hovoril aj pred rokom, pretože máme 

analýzu, ktorú nám robilo na objednávku priamo Výskumné demografické centrum. My 

dokážeme tento týždeň ružinovské deti uspokojiť a všetky ružinovské deti dostanú školu 

v Ružinove. A veľmi správne to pomenovala pani poslankyňa Ďurajková, že problém je 

v tom, že my nedokážeme jednoducho zabezpečiť školu presne v tej lokalite, kde tí ľudia 

bývajú, pretože o niektoré školy v niektorých lokalitách je nevyrovnane vysoký záujem 

oproti iným lokalitám. Pričom keď sa pozriete na teoretické čísla a na to som aj narážal, keď 

som hovoril úvodné slovo k tomuto materiálu, tak teória hovorí, že podľa počtu 

a koncentrácie obyvateľov by najväčší záujem mal byť na Nivách, kde je na celé obrovské 

Nivy len jedna Základná škola Kulíškova, ale skutočnosť a skutočný život je úplne iný, 

pretože skutočnosť je, že aj mnohí obyvatelia Nív radšej prihlásia svoje dieťa do Starého 

Mesta, lebo to majú len cez cestu a je tam nejaká škola, ktorá má možno nejaký lepší zvuk, 

nazvime to už len preto, že je staromestská aj keď v realite lepšia nemusí byť, alebo na 

Drieňovú, ktorá je veľmi vychytená v rámci Ružinova, lebo sa tam tiež robia dobré 

programy a tak ďalej. A toto my nijako nevieme. My sme napríklad, že strávili ja osobne 

som na Mierovej strávil hrozne veľa času a snažil som sa presvedčiť a prísť na to, že ako by 

sa dala nadstavať Základná škola Mierová a musím povedať, že u vedenia školy sa to stretlo 

s veľkou nevôľou. Proste nechcú, vyslovene, že nechceli rozširovať a nadstavovať a bolo by 

to extrémne, extrémne problematické. My sme presne tak, ako sme hovorili pred rokom, 

ideme v súlade s tým plánom. To znamená, našli sme cestu najmenšieho odporu. To 

znamená tam, kde sú vysporiadané pozemky, kde sa dá rýchlo urobiť územné stavebné 

konanie a kde sa dali rýchlo zohnať peniaze a pripravili ste prístavbu novej budovy 

a telocvične kvázi novej školy na Medzilaboreckej. Aktuálne pracujeme aj na tej Trnávke, 

ktorú som vám sľúbil, aj ktorú ste požadovali vy ako poslanci a konečne sa teda pohla 

spolupráca s hlavným mestom. Uplynie tá nájomná zmluva a začíname tam pracovať na tom 

areáli a ako keby k materiálu o kapacitách, ktorý sme prerokovávali minulý rok v septembri, 

teraz v reakcii a to je naozaj deväť dní po zápise do základných škôl, preto tie čísla sú také 

čerstvé a nie sú úplne presné. Poviem aj na rovinu, že niektorí rodičia prešvihli ten zápis, 

nevšimli si. Ešte dodnes nám chodia emaily, že ježiš my sme ešte zabudli. My sa snažíme 

samozrejme každému vyjsť v ústrety kým sa dá a zaevidovať každú jednu žiadosť. Čiže ani 

tie čísla nemáme ešte úplne presné, ale už dnes vieme, že najextrémnejší záujem je tak, ako 

vlani nám vybuchla Nevädzová, tak to je aj dnes. Tam ale bohužiaľ nevieme rozšíriť 

kapacity, pretože pozemky nepatria mestu, patria súkromnej spoločnosti. Nevieme tam ani 
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len nadstaviť. Mierová, kde je to teda nad, Drieňová kde ale čiastočne to bude poriešené 

tým, že keď rozšírime Medzilaboreckú oni sú v podstate pár sto metrov od seba na jednej 

ulici. Čiže tam už tie kapacity v tom danom území rozšírené budú. A najviac Ostredkova 

a preto odkedy toto vieme, čo je asi týždeň, musím povedať, že za ten týždeň už máme 

architektom overené presadenie novej budovy na Ostredkovej, ktoré, ak teda bude 

všeobecný konsenzus, že poďme týmto smerom, tak zadáme ten projekt vyrábať. Ja tam 

vnímam jeden jediný problém. Bohužiaľ na Ostredkovej nevieme urobiť nadstavbu, pretože 

všetky pozemky pod budovami sú v súkromných rukách a nevieme vybaviť stavebné 

povolenie. Jedno jediné miesto, kde tam stavať vieme je na mieste futbalového ihriska 

súčasného, ktoré zároveň musím povedať, že je v podstate nevyužívané. Je tam aj druhé 

ihrisko, čo patrí tomu súkromnému gymnáziu, ale to je jediné miesto, kde na Ostredkovej by 

sme vedeli postaviť úplne novú budovu. S pani riaditeľkou k tomu ideme sedieť zajtra. 

Samozrejme vedeli by sme tam urobiť alternatívne menšie futbalové ihrisko, ale to je jedno 

jediné miesto, kde sú pozemky, ktoré patria hlavnému mestu a teda vieme tam urobiť 

prístavbu. Bohužiaľ. Na tom bude určite veľká debata. Pani Vasilová, poprosím vás teda 

ešte na tie ďalšie, prepáčte. 

 

Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odboru školstva MČ Bratislava - Ružinov: Dali ste mi veľmi 

ťažkú, môžem si to zobrať? Nie, dobre. Dali ste mi veľmi ťažkú úlohu, lebo ste urobili takú 

širokú škálu otázok, že ak to stihnem odpovedať, budem veľmi rýchlo hovoriť, neviem či 

všetci pochopíte, ale ak budete potrebovať detailne vysvetliť, zastavte ma. Na pána poslanca 

Strapáka. Od pätnásteho septembra pán starosta pracuje a v analýze, ktorú vám predložil na 

zastupiteľstve, boli zadané dáta, s ktorými pracujú školy aj my. Lebo vychádzame len zo 

štatistík, ktoré sú k pätnástemu septembru, kde my máme aktuálne výstupy zo škôl. Koľko 

je detí v materských školách zapísaných predškolákov, koľko je prvákov v základných 

školách, koľko je deviatakov. Počas rokov nám iné dáta nevychádzajú, čiže my nevieme 

pracovať s inými analýzami, že by v októbri iná prišla, v novembri iná prišla. My máme 

jedny dáta, ktoré sú zo septembra a tie sú platné celý rok. Ďalšia vec je, chceli ste 

analyzovať ružinovské deti prvý ročník v tejto otázke, ktorú ste mi teraz dávali, 

mimoružinovské. Bohužiaľ, ak ja vytiahnem údaje z matriky, tie sú irelevantné, pretože 

Ružinov má pôrodnicu, Staré Mesto má pôrodnicu a rodia sa tam deti aj z iných oblastí. 

Čiže neviem pracovať regulárne s dátami, ktoré by boli ružinovské a mimoružinovské, ktoré 

idú do našich škôl. Sú to jednoducho deti. Takže ja neviem celkom dobre získať relevantné 

dáta, ktoré by sme vám mohli predložiť, aby sme vám vypočítali, koľko mimoružinovských 

detí sa dostane do našich škôl. Pýtali ste sa, že ste chceli predložiť ružinovské 

a mimoružinovské v členení počty detí. Potom umiestnenie detí. Umiestniť deti môžeme len 

na základe toho, aká je kapacita školy. To znamená, ak škola má dve deviate triedy 

a odchádzajú dva deviate ročníky, vie otvoriť len dva prvé ročníky. Čiže zasa nevieme 

s inými dátami pracovať, len s tým čo nám predloží škola, ale to všetko v tom analytickom 

materiáli bolo. Navýšenie kapacít takisto v analytickom materiáli, ktorý ste dostali od pána 

starostu na zastupiteľstve predložený, boli spracované a bolo tam presne pomenované, že 

teda nadstavby škôl, uvažuje sa s Medzilaboreckou, uvažuje sa s Mierovou, ktorú teraz pán 

starosta povedal, že zostala odmietnutá zo strany vedenia školy. Potom bola otázka, 

prepáčte chcem odpovedať jednému človeku, ste tak po pánoch poslancoch a pani 

poslankyniach. Čo sa týka spoločného školského obvodu v rámci Mestskej časti Ružinov 

ako jeden obvod. Moja skúsenosť hovorí, že rodičia vysadia deti na Ostredkovej, na 

Drieňovej a pokračujú ďalej za prácou smer centrum mesta, smer Karlova Ves a tak ďalej. 

Čiže nie je to špecifikované, že len v Ružinove deti privezú rodičia a zastane parkovať, 

alebo teda zastane to auto. Čiže parkovacia politika je dobrý argument, skúste vnímať môj 

argument. Ak my máme zo zákona tak, ako hovorí pani poslankyňa Ďurajková, umiestniť 

dieťa rajónne. My nevieme nafúknuť školu na Ostredkoch, ani na Drieňovej a to teraz 

neberte to ako osobne, to ja vám dávam odpoveď. My musíme splniť zákonnú povinnosť 
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zabezpečenia školského obvodu dieťaťa a ak dieťa nemá v tej danej škole miesto, tak 

jednoducho zákonný zástupca nemá inú možnosť. Ale ak by bol obvod, on si môže vybrať. 

To, že si nevyberie tú Kulíškovu, je jeho vôľa, ale už v tom momente my sme splnili 

zákonnú povinnosť. Má možnosť voľby deviatich základných škôl. Dostane odpoveď od 

riaditeľa, áno prihláste ho na Kulíškovu. Keď budem mať jasný počet, koľko detí mi odíde 

do zahraničia, môžeme to urobiť prestupom. Je tam niekoľko možností, kde ten rodič môže 

dostať pozitívnu odpoveď. Ale toto je prvá fáza, kde jednoznačne niekoľko desiatok rodičov 

tú pozitívnu odpoveď nedostane. Ďalej sa pýtal pán poslanec Herceg na kapacity škôl. Tie 

kapacity škôl vám pani Lukáčová posielala spracované v tabuľke, ktorá je ináč aj súčasťou 

materiálu VZN teraz, lebo ste si to vypýtali na komisii a opäť sa len opriem o tie čísla, ktoré 

sme mali z tých štatistických údajov. To sú dva výkazy. Jeden výkaz vypĺňa základná škola 

k pätnástemu septembru a jeden výkaz vypĺňajú materské školy. Splynutím týchto čísel 

dohromady, máte vyplnené tabuľky, ktoré sme vám predložili. V súčasnosti pracujeme 

s dátami, ktoré nám odosielajú základné školy a materské školy na základe výstupov 

z elektronických prihlášok. To znamená to, s čím pracoval pán starosta je údaj, ktorý vyšiel 

zo štatistík na základe elektronickej prihlášky. Nie všetci rodičia majú prístup 

k elektronickej prihláške. Čiže mnohé chodia poštou. Sú také, že rodič sa zabudol, ako 

hovoril pán starosta a chodia ešte dodatočne emailom. Takže naozaj k dnešnému dňu dať 

nejaký stopercentný výstup je celkom nemožné. Ďalšia vec je, že sú deti, ktoré sú šesťkrát 

zapísané do školy. Čiže keď máme deväť škôl, to dieťa sa nám šesťkrát opakuje v jednej 

škole. Sú deti, kde v jednej škole má uvedenú adresu takú, v druhej škole má uvedenú takú 

a v tretej škole takú. Čiže opäť tam je dôležitý fakt, že si bude musieť škola prizvať rodiča, 

aby verifikovala, ktoré údaje sú relevantné. Ďalšia informácia pre pána poslanca Matúšeka. 

Škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení nie pod názvom základná škola. Ak 

má ministrom školstva udelený titul čestnej školy, to znamená Základná škola Slovenského 

národného povstania, alebo Základná škola Pavla Marcelyho, je to jej úradný názov. Čiže 

ten úradný názov sa musí uvádzať všade. To, že to v minulosti nebolo uvedené, došlo 

vlastne týmto VZN k náprave. Čiže je to oficiálny názov tak, ako vy sa voláte Jozef 

Matúšek, nemôžme vám hovoriť len Jozef, alebo len Matúšek, tak aj celé meno školy je tak. 

Dobre? Pani Kulifajová, zápis bol sedemnásteho, osemnásteho a už som vám odpovedala 

v tom, že teda áno elektronická prihláška, mailová pošta, aj klasická pošta. Ďakujem za 

pochvalu. Naozaj dievčatá robíme všetky, čo môžeme, aby sme to dali dokopy, lebo je to 

veľmi náročné v tejto situácii dať tak, aby to bolo správne, aby sa nikomu neublížilo. Pani 

Ďurajkovej, myslím si, že už som tiež odpovedala v súvislosti s tým obvodom a ešte pán 

poslanec Mačuha. Ďakujem za pochvalu, pani riaditeľka je naozaj veľmi aktívna, veľmi 

šikovná, robí online porady s celým kolektívom a ak by bolo možné urobiť tú nadstavbu, 

alebo ešte eventuálne ak by sa nejakým spôsobom vyriešila tá situácia, tak ten počet u nej 

by nebol až taký katastrofálny, ale myslím si opäť, že ten obvod by pomohol centrálne, lebo 

by sa deti mohli posunúť. Nikto nehovorí, že pôjdu z Ostredkov na Kulíškovu, ale mohli by 

sa posunúť, lebo tá škola by si okolo svojho rajónu vybrala to, čo je najbližšie a posúvali by 

sa tie deti naozaj aj na tie Nivy, ktoré sa nám vlastne presúvajú späť na Ostredky. Neviem, 

či ma bolo počuť. Neviem, či vám stačí táto moja odpoveď. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Mne ešte napadlo len povedať dve 

veci, že my naozaj nevieme odhadnúť vopred. Vieme odhadnúť, že koľko detí na základe 

štatistických metód, to nám urobilo Výskumné demografické centrum, sa nám asi prihlási 

tento rok do základných škôl. Tie odhady celkom vychádzajú, ale nevieme úplne odhadnúť, 

že do ktorých škôl sa nám prihlásia. Lebo my nemáme dáta, neexistujú dáta ako keby 

analytické na Ružinov, že kde žijú deti. Tie dáta existujú len na Ružinov, respektíve na 

okres Bratislava II, z ktorých už sme extrapolovali samostatne Ružinov, ale nevieme úplne 

odhadnúť, že koľko presne detí. My samozrejme sledujeme napríklad počty detí 

v posledných ročníkoch škôlok. Teoreticky, keby všetky škôlky v Ružinove boli len štátne 
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škôlky, tak by presne tie deti zo škôlky prechádzali do základných škôl. Ale máme aj 

súkromné škôlky a niektoré deti chodia do škôlok v iných mestských častiach. Čiže ani to 

nie je presné číslo. Tí ľudia samozrejme tak, ako povedala pani Vasilová, často nielenže 

menia trvalý pobyt účelovo ako sa im hodí, ale niekedy ešte doslova uvádzajú nepravdivé 

údaje, nazvem to tak. Takže máme prihlášku za jedno dieťa na tri školy s tromi rôznymi 

trvalými pobytmi. A toto všetko sú veci, ktoré je treba očistiť. Ten jeden obvod, lebo toto je 

ako keby tá vec teoreticky. Takto, že nedodržiava sa to v Ružinove už celé roky, lebo vždy 

vybuchne nejaká škola. Pred dvoma rokmi to bola Mierová, vlani to bola Nevädzová, ale 

zákon je v tomto ako keby jasný a hovorí, že my máme povinnosť prijať dieťa v rámci jeho 

školského obvodu. To znamená, zákon vôbec nerieši, že keď sa na Ostredkovu prihlási 

trojnásobok detí, než máme vôbec voľné priestory, takže im dáme alternatívnu školu. Zákon 

hovorí, že musíte ich prijať. Keby sme stanovili jeden spoločný školský obvod Ružinov, tak 

ako keby nedochádza k porušovaniu zákona. A zase tu by som chcel ubezpečiť aj pani 

Ďurajkovú, že my proste deti z Prievozu nebudeme samozrejme posielať do školy na 

Trnávku. Vždy sa hľadá najbližšia možná voľná škola. To znamená, v prípade detí 

z Prievozu je to buď Základná škola Ružová dolina, kde tie kapacity zvyknú byť, alebo 

Základná škola Borodáčova a ešte sa vyslovene potom aj vyberajú tie deti, ktoré bývajú 

v blízkosti čo najbližšie k tomu. Problém nastáva najmä pri tej Nevädzovej, kde naozaj, že 

všetci sú rovnako blízko a tam ten pretlak je veľmi veľký a tam fakt bohužiaľ nemáme tú 

školu kam rozšíriť. Ešte z týchto čísel sa to samozrejme zlepší aj tým naozaj, chcem 

poďakovať pánu Hercegovi, že sprostredkoval kontakt na Základnú školu Bachova, ktorá je 

cirkevná a ktorá by napríklad mohla na ten tlak z Ostredkovej trošku uvoľniť, keďže je to 

relatívne blízko a vie otvoriť nejakú jednu až dve triedy navyše. No a ešte možno by som 

povedal jednu vec, že my dnes naozaj že pripravujeme sa na to, že látame ten nedostatok 

kapacít v našich základných školách a tlačíme deti, rušíme tie také špeciálne triedy, aby sme 

mali kam dať deti, ale mali by sme začať brať do úvahy aj komfort a kvalitu. Lebo jedna vec 

je, že budeme mať naplnenú školu od prízemia, od pivnice až po strop na najvyššom 

poschodí deťmi, aby sa kam pomestili, ale druhá vec je, že keď ich takto budeme len tlačiť 

a nebudeme rozširovať, tak aj tá kvalita vzdelávacieho procesu, to, že sa musia deliť na 

skupiny napríklad v prípade výučby jazykov a podobne, to pôjde dole. Čiže keď povieme, 

že postavíme deväťtriedku na Medzilaboreckej, tak to neznamená, že tam vieme prijať 

deväť tried prvákov navyše. My tam vieme otvoriť možno dve, tri triedy prvákov a aj tie 

údaje ukazujú, že najbližšie štyri, päť rokov bude ten taký populačný boom, lebo keby sme 

ich otvorili všetkých deväť pre prvákov, tak ďalší rok zase nemôžeme prijať tam žiadnych 

prvákov, lebo by sme mali už deväť druháckych tried a museli pridávať ďalšie prvácke, 

nebolo by ich kam umiestniť. Čiže ako keby na každých sto detí navyše my potrebujeme 

viac tried, než len pre sto detí v dnešnej dobe. Ale teda takto, že tak ako sme hovorili aj pred 

rokom, tento rok to ešte dokážeme v rámci Ružinova vyriešiť a som presvedčený, že už 

budúci rok by sme to nedokázali vyriešiť. A preto máme naozaj rok na to, aby sme postavili 

nejaké školy a s podporou zastupiteľstva ja viem garantovať, že budúci rok, budúci 

september už nové školské budovy budeme vedieť otvoriť a ten tlak riešiť. Presne načas 

s odretými ušami. Zároveň chcem ale garantovať, že nikto, kto by sedel na mojej stoličke, 

by to skôr nevybavil. Proste neboli by na to peniaze, neboli by na to projekty pripravené. By 

sme tu našli úplne čistý stôl a či by sme začali o päť mesiacov skôr, alebo neskôr, aj tak skôr 

ako v septembri budúceho roka by sme nevedeli mať žiadne nové školské budovy otvorené. 

Ďakujem. Keďže sme mali dlhé úvodné slovo, ak vám to nevadí, ak chce ešte niekto 

zareagovať na pani Vasilovú, tak vám to umožníme samozrejme. Pán poslanec Herceg 

a ešte pani poslankyňa Barancová potom. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Ďakujem pani Vasilová aj ďakujem teda hovoríte, že 

tabuľky ste dali, ďakujem, že tam sú. To, čo naše uznesenie s pánom Strapákom obsahuje je 

tie aktuálne čísla ešte teraz a aby to sa zhrnulo a to sa spísalo, teda tieto aktuálne, aby sme 
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vedeli, čo nás v septembri čaká už aj po tom preosiatí a samozrejme ideálne ak sa to dá 

synchronizovať s cirkevnými a súkromnými školami, lebo tam môžu byť duplicity a ja 

viem, minimálne na Bachovej pani riaditeľka je veľmi ochotná sa stretnúť a dať to dokopy, 

oni majú dokonca aj voľné triedy, lebo im škrtli osemročné gymnázium v rámci tej redukcie 

veľkej osemročných gymnázií. Čiže priestorovo to je možné a dostávam sa k druhej téme. 

Vedela by si predstaviť, že by zobrala a zohnala ešte jednu učiteľku, ale problém je málo 

učiteliek a správne hovoríte, že musíme, aj pán starosta, aj do kvality ísť a preto ešte jeden 

podnet možno k tomuto. My tu riešime ružinovské deti a tak ďalej. Na materských školách 

sme videli, že bol problém aj neružinovské deti ružinovských zamestnancov, teda učiteľov, 

upratovačky, kuchárky. To isté máme asi tu. Čiže asi by sme mali rozmýšľať, ako aj toto 

spravíme, lebo zas stavby postavíme, ale my tam musíme dať aj ten obsah kvalitných 

učiteľov, aby sme ich zaplatili, tak už dlho hovorím o nájomných bytoch. Určite sociálnym 

programom je aj to, keď tá učiteľka, ktorá je možno z Vrakune, ale učí v Ružinove, keď na 

svojej škole môže mať svoje dieťa, alebo svoje deti a podobne. Čiže možno toto zvážiť. Ja 

nemám na to riešenie, alebo konkrétny návrh, ale možno aj nad týmto sa zamýšľať, že tým 

udržíme kvalitných učiteľov na našich školách. Čiže aj týmto spôsobom ísť do tej kvality 

a rozmýšľať nielen ako postavíme triedy, ale ako udržíme kvalitných a nájdeme kvalitných 

učiteľov. Čiže to je ešte akoby súčasť tejto veľmi širokej problematiky. Tak to som len 

chcel spomenúť, keď už o tom hovoríme. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ešte takto, že ešte pani Barancová a potom. Už by to malo 

ísť, už svietiš. 

 

PaedDr. Mária Barancová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela povedať 

a poďakovať im, pani Vasilovej, lebo je to školáčka už dlhoročná. Myslím si, že máme tu 

bod programu Návrh všeobecne záväzného nariadenia určených školských obvodov a ona 

zvážila skutočne všetky parametre a všetky podmienky, aby teda boli všetky deti prijaté, 

takže o tom nepochybujem. Ja len rozmýšľam nad tým, že máme bod programu 3 

a rokujeme už päť hodín a myslím si a dávam taký návrh aj všetkým ostatným poslancom, 

lebo mám taký pocit, že ozaj tu veľmi dlho rokujeme a niekedy mi to pripadá ako taká, 

nejaké mediálne výstupy, pretože my máme nejaké komisie. Máme komisiu školstva 

a myslím si, že nie je problém, aby v tejto komisii školstva sme sa stretli, povedali, ktorý 

máme problém a snažili sa hľadať najprv tieto riešenia a potom to ponúknuť všetkým 

ostatným poslancom. Ďalej veľmi som rozmýšľala nad tým, pán Herceg hovoril, že máme tu 

školy aj nepopulárne. Trošku ma to tak akože zadivilo, pretože keď si všetci prečítame 

správy o výchovno-vzdelávacom procese každej jednej školy, tak skutočne je to 

s poďakovaním všetkým riaditeľom škôl, všetkým učiteľom na území Ružinova. Dokonca 

musím povedať, že my v školstve nepoznáme indikátory kvality škôl, takže možnože by 

sme sa nad týmto mali zamyslieť, aby sme mohli ponúknuť rodičom, že ktoré teda sú to tie 

školy, ale osobne si myslím, ako tie školy poznám už za roky, že teda vynakladajú veľmi 

veľa užitočnej práce a myslím si, že vychádzajú odtiaľ veľmi deti, ktoré sú ozaj aj 

vedomostne, aj osobnostne na nejakej úrovni. Ale teda zvážime tento nejaký laický názor, 

že teda niektoré školy sú tu nepopulárne a môžeme sa o tom teda nejakým spôsobom 

pobaviť a ešte som chcela pani Ďurajkovej povedať, že áno rozmýšľali sme o tom, ako 

vyriešiť Prievoz. Spolu s pánom starostom, aj s pánom vicestarostom sme sa zúčastnili na 

Základnej škole Mierová a sme rozmýšľali nad tým, kde by sme tam mohli umiestniť ďalšiu 

budovu, kde by sa mohli deti vzdelávať. Potvrdzujem slová pána starostu, neboli sme 

pochopení. Takže skúste páni poslanci aj na komisiu školstva prísť a navrhnúť riešenia. 

Ďakujem pekne. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. No rozbieha sa nám zase diskusia, 

takže dohodnime sa, lebo už sme ako kebyže faktické teraz k záverečnému slovu. Takže už 
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len dobehneme tieto dve prihlásené a budú veľmi stručné. Čiže pán vicestarosta Gašaj 

a potom pani Ďurajková. 

 

Ing. Michal Gašaj, zástupca starostu Ružinova: Ďakujem pán starosta za slovo. Ja len veľmi 

kratučko k tomu, čo povedal pán poslanec Herceg. Ak smiem len povedať, áno tá kvalita, 

alebo teda tí učitelia, ktorých budeme potrebovať, sú naviazaní na teda ich platy. 

Samozrejme, je to aj otázky tých nájomných bytov, o ktorých sa bavíme. Ja vám len chcem 

povedať, že sa tomu venujeme. Je tam viacero prekážok, pretože nechcem zaťažovať 

zbytočne nejakými detailmi, ale v prípade, keby mal o to niekto záujem, tak kľudne sa môže 

na mňa obrátiť a vieme si to povedať. Je tam niekoľko prekážok, ktoré nám bránia, ale na 

druhej strane samozrejme spolupracujeme napríklad aj s magistrátom, alebo teda 

v budúcnosti budeme uvažovať nad tým, že ak budeme mať budovy, napríklad ktoré dokážu 

uniesť nadstavbu napríklad, alebo v rámci rekonštrukcie niektorých budov, ktoré sa budú 

vykonávať, tak sa budeme snažiť vlastne v rámci možností nejaké takéto nájomné byty, 

alebo teda zamestnanecké byty vybudovať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne a pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem. Tiež len stručne, že možno do budúcna by 

sme tu tak dlho nesedeli, keby aj opoziční poslanci boli prizvaní na takéto exkurzie, aká 

bola na Základnej škole Mierová, kde som sa teda nezúčastnila, ani som nebola 

informovaná, že taká nejaká exkurzia je. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Priznám sa, že v prípade tejto exkurzie, ja som 

bol pozvaný, pretože si to zariadila sama pani poslankyňa Barancová. Len ma požiadala, že 

či tam môžem prísť. Takže treba byť aj aktívny zo strany poslancov. Ďakujem veľmi pekne 

za všetky príspevky. Teraz teda máme jeden pozmeňujúci návrh. Teda doplňujúci návrh 

uznesenia pána poslanca Strapáka, ktorý si osvojujem autoremedúrou, lebo tie štatistiky tak 

či tak chystáme, nie je potrebné o tom ani hlasovať. Takže poprosím návrhovú komisiu, aby 

dala hlasovať o uznesení ako celku. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. K bodu číslo tri Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov, Miestne zastupiteľstvo 

prijalo návrh uznesenia v časti schvaľuje podľa predloženého materiálu. Dajte prosím pán 

starosta o tom hlasovať. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni počuli ste, hlasujte 

o predloženom uznesení teraz prosím. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uvedené VZN sme prijali jednohlasne počtom 

hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 17 

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

 –  uzn. č. 187/XII/2020 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dámy a páni, chcem sa spýtať body štyri a päť sa týkajú 

Základnej školy Ostredkova, ktorá spolupracuje so župou. Teda tam ideme zakladať tú 

spoločnú základnú a strednú školu športovú namiesto osemročného gymnázia, úzko spolu 

súvisia. My musíme najprv zriadiť novú základnú školu Ostredkova 10 a vzápätí bodu päť 

ju rušíme, pretože z nej vznikne zlúčená škola. Je to spôsobené tým, že len mestská časť 

môže založiť mestskú školu, župa nemôže. Čiže my ju založíme a vzápätí ju zrušíme, lebo 
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na župe vznikne spojená základná škola. Chcem sa spýtať, či môžeme urobiť zlúčenú 

rozpravu k týmto dvom bodom, či je všeobecný súhlas, keďže sa týkajú jednej témy? 

Vidím, že je všeobecný súhlas. Takže poprosím veľmi stručne pani Vasilová ešte niečo na 

úvod. 

 

Zlúčená rozprava k bodom 

 

Bod č.4 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2020 zo dňa 

............ o zriadení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava 

a 

Bod č. 5 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2020 zo dňa 

............ o zrušení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava 

 

Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odboru školstva MČ Bratislava – Ružinov: Keďže som si 

nechala materiál, tak budem improvizovať, lebo si nepamätám, ale vlastne zastupiteľstvo 

mestskej časti niekedy vo februári, neviem, v dôvodovej správe to máte, sa uznieslo, že sa 

zriadi športová základná škola a na základe dohody zriaďovateľov, čo je magistrát, sa 

následne vytvorí spojená škola. Keďže legislatíva v školstve je taká, že vy nemôžete zlúčiť 

niečo existujúce s niečím neexistujúcim, bola potreba vytvoriť základnú školu, potom ju 

zrušiť, ale ona ostala už ako keby existenčne zaznamenaná. VUC-ka zruší súčasnú športovú 

školu a spojí tieto dve zrušené školy do jedného subjektu. Toto sú bohužiaľ legislatívne 

kroky tak, ako stanovuje zákon. Mnohí, mali sme aj občiansku pripomienku, že čo sú to za 

bludy? Nie sú to naše výmysly, je to takto v zmysle zákona. Neviem či chcete ešte viac 

vysvetliť. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že máme aj podporu na 

ministerstve školstva konečne, pretože na mnohé veci sa ešte minulý rok dlho čakalo tým, 

že nový pán minister bol priamo pri zrode tejto myšlienky a je to tak trochu aj jeho nápad 

ešte na župe, tak konečne všetko dostáva taký nejaký spád. Aj v stredu tento týždeň máme 

spoločné rokovanie, kde budeme teda určite aj o tomto hovoriť a konečne cítime aj podporu 

z ministerstva školstva, čo ma veľmi teší. Dámy a páni, ak sa nikto nechce prihlásiť do 

rozpravy k týmto bodom, tak vyhlasujem zlúčenú rozpravu bodov štyri a päť za ukončenú 

a budeme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Vasilová. Budeme hlasovať o uzneseniach 

najprv bodu štyri a potom bodu päť. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujeme za slovo. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov k návrhu uznesenia číslo štyri všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov o zriadení Základnej školy Ostredkova 10, Bratislava 

schvaľuje toto všeobecne záväzné nariadeniemestskej časti o zriadení základnej školy. Dajte 

prosím pán starosta o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujte o uznesení 

ako bolo prednesené, teraz prosím. 

 

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

z dvadsaťtri prítomných, jeden poslanec nehlasoval. 

hlasovanie č. 18 

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

 –  uzn. č. 188/XII/2020 
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Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Poprosím návrhovú komisiu. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujem. V bode číslo päť návrh všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné 

nariadenie Mestskej časti o zrušení Základnej školy Ostredkova 10, Bratislava. Dajte prosím 

pán starosta o tomto hlasovať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem, takže dámy a páni odčiníme, čo ste pred minútou 

spravili, zriadili ste školu, teraz ju zrušíme. Hlasujte prosím teraz. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že aj toto VZN sme schválili. Tentokrát 

jednohlasne počtom hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. Tým sme teda učinili 

zadosť formálnym krokom, ktoré sme zo strany mestskej časti museli urobiť, aby mohla 

nová spojená škola vzniknúť. 

hlasovanie č. 19 

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

 –  uzn. č. 189/XII/2020 

 

 

Bod č. 6 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ....../2020    zo dňa 

..........., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov 

mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2018 

zo dňa 26. júna 2018 a všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 zo dňa 25. júna 2019 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom programu je pomerne technický bod, bod 

číslo šesť. Návrh zmeny VZN, ktorým sa dopĺňa štatút účelových peňažných fondov 

mestskej časti. Pani Lehotayová tu čakala s nami až takto do večera, tak sa jej chcem spýtať, 

či to prednesie osobne, alebo to poviem veľmi rýchlo ja? Veľmi zjednodušene poviem, 

zmena zákona o fonde poplatku za rozvoj si vyžiadala, aby sme urobili nejaké technické 

zmeny a premenovania tak, ako je uvedené v dôvodovej správe a upravili pravidlá jeho 

tvorby pri miestnom poplatku za rozvoj a tak, ako si zákon vyžaduje. Zákon si vyžaduje, 

aby sme doplnili priamo do formy VZN, že ako bude zverejňované použitie peňazí 

z poplatku za rozvoj, čo je vec, ktorú si často žiadate aj vy poslanci, že to chcete vidieť. My 

toto vyhodnotenie vieme urobiť, keď robíme záverečný účet, čo je vždycky najneskôr 

v júni, niekedy v máji a navrhujete teda aj priamo VZN, že bude upravené, že bude priamo 

táto štatistika ako boli použité peniaze z miestneho poplatku za rozvoj, budú priamo 

súčasťou prílohou záverečného účtu a budú priamo vždy uvedené v záverečnom účte. 

Samozrejme uvedomujeme si, že je to citlivá tabuľka, takže vždy vám ju budeme dávať ešte 

aj extra, aby v tej hŕbe nejakých tabuliek a grafov záverečného účtu nezanikla. Toľko na 

úvod a otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči pán poslanec Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Veľmi krátko. V rámci komisií vznikla pripomienka aj myslím, 

že aj v rámci miestnej rady ešte predošlej ku tomu poplatku za rozvoj, ku zverejňovaniu 

a ku nejakej štruktúre presnejšie a tak ďalej, ale len aby som to vyjasnil, že nedávame také 

uznesenie, lebo sme sa aj s pani Lehotayovou dohodli teda, že bude to v tom záverečnom 

účte ako zvlášť príloha, zvlášť tabuľka. V štruktúre, ktorú utrasieme, sme sa dohodli, že si 

na to sadneme. Čiže nechcem dávať žiaden pozmeňujúci návrh ani nič, ale aby aj členovia 

komisií, ktorí boli v rámci tých diskusií, vedeli, že teda to bolo ošetrené. Telefonovali sme 

aj pani Lehotayovej, sa mi ozvala a bude to utrasené a teším sa, že v tom bude poriadok 

a bude to prehľadne k dispozícii, či už nám, alebo aj všetkým obyvateľom, alebo aj tým čo 
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platia, teda developerom. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do 

rozpravy, tak uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu 

o prednesenie uznesenia. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: K návrhu v zmysle programu bodu šesť, Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa siedmeho apríla 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov 

číslo 10/2012 zo štrnásteho februára 2012, štatút účelových peňažných fondov Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje a zároveň 

poveruje v zmysle predloženého návrhu. Dajte prosím, pán starosta, o tomto hlasovať. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, počuli ste návrh 

uznesenia, hlasujte teraz o ňom prosím. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že VZN sme prijali počtom hlasov dvadsaťdva za z dvadsaťtri 

prítomných, jedna poslankyňa sa zdržala. 

hlasovanie č. 20 

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

 –  uzn. č. 190/XII/2020 

 

 

Bod č. 8 

Návrh na poskytnutie bytovej náhrady Ondrejovi Miťkovi a Tatiane Miťkovej zo Zimného 

štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave 
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom rokovania je bod číslo osem a to je návrh 

stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov, pardon, idem 

rýchlejšie. Bod číslo sedem, ospravedlňujem sa. Návrh na poskytnutie bytovej náhrady 

Ondrejovi Miťkovi a Tatiane Miťkovej zo Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu. Je to vec, 

ktorú schválila bytová komisia a hovorili sme o tom už veľmi, niekoľkokrát. V zásade ide 

o to, že na našom zimnom štadióne boli dva byty služobné, v ktorých teda bývali dve 

rodiny. Jednu sme už vyriešili, druhú riešime teraz. Do tých bytov zatekalo, neustále ich 

vytápalo, dokonca tam boli nejaké úniky čpavku hlavne kvôli tomu, že sa tam aj stavia 

heliport, aj že chceme ten zimný štadión rekonštruovať a chýbajú nám aj priestory, na ktoré 

sa dajú takéto miesta využiť na šatne a podobne. Tak sme dohodli bytovú náhradu s týmito 

obyvateľmi. Keďže ide o bytovú náhradu, musí byť schválená v zastupiteľstve. Čiže 

otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pani predsedníčka Biharyová, nech sa páči. 

 

JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ďakujem pán starosta. Rovnako aj pri predošlej 

bytovej náhrade tej prvej rodiny chcela by som požiadať, ako poslankyňa za Trávniky. Ja 

som sa tam bola pozrieť. Naozaj tieto byty nevyhovovali už ani po technickej stránke, ani 

po zdravotnej stránke a som rada, že vlastne už aj táto druhá rodina má teda možnosť tejto 

bytovej náhrady a chcela by som všetkých poslancov požiadať o podporu. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Voliči pribudnú pánovi Matúšekovi 

a pánovi Čechvalovi, pretože tá bytová náhrada by mala byť na Palkovičovej ulici, ktorú 

teda prijali. Pán Čechvala, nech sa páči. 

 

Mgr. Boris Čechvala, poslanec MZ: Ja len vecnú poznámku, že toto bolo predmetom rokovania 
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prvého zasadnutia bytovej komisie. Ja som si to spätne pozeral. Samozrejme uplynul nejaký 

čas a boli to tie také prvé iformácie, keď ešte sme neboli celkom zorientovaní, ale je to ako 

v poriadku. Bolo to prerokované a prijali sme vecné argumenty, že byty nie sú užívateľné. 

Tak komisia to potom odsúhlasila, akurát, že sa zabudlo predložiť to obratom na 

zastupiteľstvo. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Pokiaľ si ja pamätám, problém tam bol hlavne 

v tom, že ten byt na Palkovičovej, ktorý im je pridelený, sa musel predtým zrekonštruovať, 

lebo bol v zlom stave. Preto to vlastne trvalo doteraz a boli sme veľmi nespokojní s tou 

kvalitou rekonštrukčných prác, ktoré prebehli v minulosti a muselo sa to prerábať. Preto 

bohužiaľ, oni dúfali, že už Vianoce strávia v novom a až teraz sa to vlastne schvaľuje. 

Ďakujem veľmi pekne. Ešte pán poslanec Matúšek. 

 

Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MZ: Ďakujem pekne, asi mojou chybou, že som pohol s tým 

zariadením. Už ste mi zobral vietor z plachát, pretože ste povedal, že to dlho trvalo, tá 

rekonštrukcia, že ste nespokojný. Ja len dodám, že boli tam problémy, že boli nešťastní 

obyvatelia a predovšetkým hlučnosť, tá akustika s tými strojmi, keď vypadol elektrický prúd 

na tej chodbe, znepríjemňoval život v tomto bytovom dome. To je všetko. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Sme si vedomí. Ja osobne som posielal, aj keď to teda 

nebolo, tú firmu sme nevybrali my, ale ako starosta som posielal list s ospravedlnením 

v mene mestskej časti obyvateľom tej bytovky, v ktorej sa rekonštruoval tento byt, lebo to 

naozaj bolo veľmi, veľmi, veľmi zvrzané, poviem slušne. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa 

nikto ďalší nehlási do rozpravy, tak uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujeme za slovo. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov v bode číslo sedem, návrh na poskytnutie bytovej náhrady Ondrejovi 

Miťkovi a Tatiane Miťkovej zo Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave, 

schvaľuje nájom bytu číslo tridsať, ako pridelenie bytovej náhrady o výmere šesťdesiatdva 

celé tridsaťosem metra štvorcového, nachádzajúceho sa na treťom poschodí v bytovom 

dome na ulici Palkovičova 10-12 v Bratislave. Súpisné číslo dvestošestnásť, vchod 

Palkovičova, číslo bytu 12D, katastrálne územie Nivy na dobu neurčitú pre Ondreja Miťka 

a Tatianu Miťkovú. Obaja sú bytom Ružinovská 4, Bratislava. Dajte prosím, pán starosta, 

o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, počuli ste návrh, 

hlasujte o uznesení teraz prosím. 

 

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

hlasov dvadsaťtri z dvadsaťtri prítomných. Ďakujem vám veľmi pekne dámy a páni. 

hlasovanie č. 21 

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

 –  uzn. č. 191/XII/2020 

 

 

Bod č. 8 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a  drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom je bod číslo osem a to je Návrh stanoviska 
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mestskej časti k návrhu mestského VZN o odpadoch. Poviem rovno na začiatok, hlavné 

mesto nás požiadalo o stanovisko k tomuto VZN, keďže ide o zásadnú zmenu. Je to vec, 

ktorú sme dali na rokovanie zastupiteľstva. Síce sme nestihli veľmi tesne tridsaťdňovú 

lehotu, ale máme dohodu s magistrátom, že budú rešpektovať, keďže naše zastupiteľstvo sa 

koná neskôr a pripomienky, ktoré schválime na našom zastupiteľstve, budú sa nimi 

zaoberať napriek tomu, že nie sú v tej tridsaťdňovej lehote, ale asi o tri dni neskôr. Mesto 

teda prijíma nové VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. Tá taká najväčšia zmena, 

ktorá v tomto VZN je, určite teda sú aj odborníci, ktorí by vedeli k tomu povedať viac, ale 

za mňa je zmena, že začne sa v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK vo vybraných 

častiach Bratislavy zber triedeného separovaného odpadu, to sú žlté, modré kontajnery a 

zrušia sa tie zberné hniezda v rodinných domoch a začne sa sáčkový zber takéhoto odpadu. 

To znamená tam, kde sú paneláky, tam sú žlté, modré a zelené kontajnery súčasťou 

kontajnerového stojiska. Tam, kde sú rodinné domy, máme tie zberné hniezda, ktoré sú 

večný problém, lebo ľudia tam nosia všetok možný odpad, hádžu tam odpadky, váľajú sa 

tam po zemi, je tam neporiadok a teda v niektorých častiach Bratislavy sa tieto zberné 

hniezda zrušia a namiesto toho obyvatelia rodinných domov dostanú špeciálne sáčky, do 

ktorých tento odpad si budú separovať doma a raz za čas, návrh VZN hovorí, že najmenej 

raz za mesiac, obehne smetiarske auto všetky rodinné domy a zoberie tieto separované 

sáčky odtiaľ. Bohužiaľ, Ružinov sa nedostal do tohto pilotného projektu hlavne kvôli tomu, 

že si netrúfajú v takej veľkej mestskej časti. Hovoril som o tom osobne s primátorom, pustiť 

sa do takéhoto projektu, ale očakáva sa, že od začiatku budúceho roka by, ak prejde toto 

VZN na meste, mal začať takýto separovaný zber aj v Ružinove a mali by sa teda tie zberné 

hniezda, ktorým z nás mnohým znepríjemňujú život a mnohým obyvateľom aj zrušiť 

v Ružinove a nahradiť teda takýmto sáčkovým zberom separovaného odpadu. Ďakujem 

veľmi pekne, že ste si vypočuli úvodné slovo a otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa 

páči pán predseda Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Ja som bol požiadaný pracovníčkami odboru 

životného prostredia, aby ku pripomienkam komisie územného plánovania životného 

prostredia, aby som tlmočil teda hlavne pani kolegyne Kurhajcovej, tam boli otázky k tomu. 

Tak pôjde oficiálny list odtiaľto z úradu teda ako otázky komisie na vyjasnenie, ako to bude 

s tými vrecami. Práve teraz, alebo teda, preto aj nebol člen predstavenstva VPS-ky na tomto 

zastupiteľstve, pretože akurát rokoval na magistráte práve s OLO-m a magistrátom, ako to 

bude prebiehať, Michal Sebíň, ale teda on bude mať určite najlepšie odpovede, takže ak by 

bolo treba, tiež vieme sprostredkovať a prvé odpovede z OLO, ktoré sme získali cez Peťa 

Strapáka, tak preposielam kolegyni Kurhajcovej. Tak, aby ste vedeli, že to bolo 

zodpovedané a pracovníčky teda nemusia vystúpiť, ale poprosili, že by som to predniesol. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do 

rozpravy, tak uzatváram rozpravu k bodu 8 a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu uznesenia. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujem. V bode číslo 8 Návrh stanoviska Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu VZN, Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky, miestne zastupiteľstvo 

navrhuje za A v časti súhlasí, v časti B odporúča v zmysle predloženého materiálu. Dajte 

prosím pán starosta o tom hlasovať. Ďakujem. 

 

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

o návrhu ako bol predložený teraz. 
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Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že aj tento návrh sme prijali jednomyseľne 

počtom hlasov dvadsaťtri za z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 22 

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

 –  uzn. č. 192/XII/2020 

 

 

Bod č. 10 

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: V programe nasleduje bod číslo 10 kontrola plnení 

uznesení miestneho zastupiteľstva. Poprosím o stručné úvodné slovo pána prednostu. 

 

Mgr. Pavol Balžanka, prednosta miestneho úradu: Ďakujem pán starosta. Ctené miestne 

zastupiteľstvo, pred sebou máme materiál, v ktorom informujeme vás o plnení, respektíve 

splnení v plnení zostávajúce a čiastočne splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva za 

predchádzajúce obdobie. Ďakujem pekne, nech sa páči pán starosta. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu 

a ako prvý pán poslanec Matúšek. 

 

Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja budem diskutovať k predloženému 

materiálu. Čo sa týka strany číslo štyri, sedem, štrnásť, dvadsať a dvadsaťpäť a dvadsaťšesť. 

Na strane štyri je uznesenie číslo 583/XXXV /2018 a v B sa žiada, aby starosta prioritne 

riešil vlastníctvo stavby parkoviska na Záhradníckej. Čo sa týka plnenia potom na strane 

päť, len veľmi jednoducho. Pán starosta v tom liste, ktorý ste písal, ste poznamenal, ja som 

ho nečítal ten list, ale tu v tom materiáli je, že sa budete zaoberať celej Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov obzvlášť a potom vymenujete oblasti, kde tie parkoviská sú a tam 

chcem podotknúť, práveže tam Palkovičova vypadla. Potom iba taký dodatok. List išiel, ale 

potom komplexne, ak sa k tomu mám postaviť, tak potom je tu aj otázka, že keď sa s tým 

zaoberá magistrát, tak potom čo bude nasledovať ďalej? Lebo prebehlo už dosť času 

a neviem žiadnu inú informáciu. Samozrejme, že idem na stranu sedem, tam dva roky trvá 

uznesenie 584, teda plnenie XXXV z roku 2018. Tam iba chcem pripomenúť, že je 

v materiáli napísané nedodané stanoviská okresného úradu. To je síce pravda, to je 

relevantná informácia, ale za dva roky dá sa povedať sa uspokojíme s tým, že si prečítame 

dnes nedodané stanoviská okresného úradu? Ja viem veľmi dobre, že je to problematické, že 

sa veľa robí, aktívne sa robí a tak ďalej, ale prosím, aby sa územné plány v podstate zón 

a stavebná uzávera v Ružinove plnila. Idem ďalej na stranu štrnásť. Tam by som 

poznamenal k uzneseniu číslo 119/VII/2019, ktorá sa týkala materiálu vyhotovenia 

zjednodušenej dokumentácie, pasport stavby, tam prosím, že za tých sedem mesiacov síce 

toto uznesenie je v plnení, ale náhradné kolaudačné rozhodnutie žiadam riešiť ako. Ešte 

jeden príspevok, už budem končiť. Na strane dvadsať, strategický dokument adaptácie, 

zmena klímy, uznesenie 125/VII/2019, to vlastne pán Čechvala, aj dneska pán Herceg 

pripomínal, tak ja pripomínam, že ten materiál sme schvaľovali a týkalo sa to vlastne toho, 

o čom dneska diskutovali. A potom je tu ešte uznesenie 180/IX/2020 a tu máme materiál, 

návrh na riešenie regulácie územia dopravnej situácie v lokalite starého Ružinova. Plnenie, 

tam v bode dva, uskutočnilo sa pracovné rokovanie s primátorom hlavného mesta. 

Neuskutočnilo sa, pretože pán primátor za pol roka nevedel proste, že to stretnutie je 

a neprišiel tam. Samozrejme, že je tu uvedené moje meno, bol som tam, ale tam boli 

predovšetkým aj poslanci komunálni dvaja, pán Herceg, pán predseda klubu a takisto tam 

bol pán Čechvala, takisto aj Peter, ktorý je poslancom mesta. A ja doteraz neviem, keby som 

nenapísal zápis z tohto rokovania, že čo sa deje, pretože prvú vec, ktorá je, ja chcem 
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pripomenúť, že vôbec uznesenie z roku 2016 magistrát vo veci právnej analýzy neurobil. 

Takže stále stojíme na mŕtvom bode a ja chcem poprosiť aj ďalší krok, že by sme nemali 

čakať len to, čo robí magistrát, mali by sme súčinne. Ja verím, že pán starosta robíte 

maximum čo môžete. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem, ale prosím, aby sa to nejako 

dôraznejšie a kompletnejšie doriešilo. To je všetko, ďakujem za pozornosť. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Nasleduje v rozprave 

pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja k uzneseniu o zvyšovaní 

transparentnosti, tu sa teda hovorilo, že nemusím podať to uznesenie, ale pán starosta ak vás 

môžem poprosiť, viem, že sú teraz iné problémy do budúcna, tú podstránku miestne 

zastupiteľstvo aby to bolo teda zverejňované v prehľadnejšej forme tak, ako tá má mesto, 

aby uznesenia boli súčasťou jednotlivých bodov aj vlastne s hlasovaním, aby sa to dalo 

ľahšie vyhľadať, aby to všetko nebolo vlastne v rámci jedného uznesenia, jedného 

hlasovania. Keď si niekto chce nájsť napríklad kto ako hlasoval, musí pozerať video, čo teda 

pri štyroch, alebo desiatich hodinách nie je úplne zábava. No a potom k samotnému 

uzneseniu, ktoré bolo teda aj odsúhlasené, tam podľa mňa, alebo nie podľa mňa, nie je 

splnené. Ide o výsledky verejných obstarávaní vrátane zápisníc. Vlastne na jednej stránke je 

dvadsať verejných obstarávaní zverejnených a iba jedna zápisnica. Čiže ak vás môžem pán 

prednosta poprosiť, aby teda to nesvietilo ako splnené, ale naozaj, aby sa tie zápisnice ku 

každému verejnému obstarávaniu zverejňovali, pretože je to iba pri jednom z dvadsiatich 

zatiaľ a čo sa týka životopisov, tak to tiež svieti ako splnené, ale splnené to nie je pri stránke 

VPS, nefunguje podstránka, ako nedá sa načítať tá stránka. Čiže to tiež len tak, možno taká 

kozmetická úprava. Čiže, prosím teda, aby ste si tieto dve veci ešte teda poriadne pozreli. Ja 

viem, že bolo toho veľa a ostatné veci vám ďakujeme teda, že boli naplnené. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, toto sú závažné veci, 

pána prednostu o reakciu. 

 

Mgr. Pavol Balžanka, prednosta MČ: Ďakujem pekne. K VPS-ke sa neviem úplne vyjadriť, ale 

možnože to je len nejaký technický problém prelinkovania. V časti tých zápisníc, keby ste 

sa dnes pozreli už na tú stránku, tak už sú tam doplnené ďalšie štyri dokumenty, ktoré 

príklad poviem od 2016 neboli a predtým boli v nejakej čiastočnej podobe zverejňované. 

Časť zápisníc zverejňujeme v štvrťročnom vyhodnotení verejných obstarávaní a nad určitý 

limit zverejňujeme zápisnice. Ak je nevyhnutné zverejňovať ešte významne nad rámec 

zákona aj to, čo zverejňujeme v tých štvrťročných hláseniach, ktoré zhodou okolností som 

aj prijal ako priateľské odporúčanie od pána poslanca Bodnára, môžeme ísť aj tak ďaleko, 

ale tu je tak silná naozaj administratívna záťaž. Okej, skúsim to prebrať s oddelením 

verejného obstarávania, že aj toto by sme vyriešili. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ešte faktická od pána Hercega. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ja chcem poďakovať, že teda sme sa naozaj posunuli. Ja som 

zvedavý ako dopadneme v hodnotení transparentnosti, ale je dobré, že tieto kroky sa 

implementujú a teším sa z toho a naozaj až na tých pár vecí, čo Monika tuto našla, vidíte, že 

to pozeráme, ale teda hýbe sa to dopredu, takže sa teším a ďakujeme. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. A ešte dodám, pani Fondrková vie. 

My už máme aj ten systém taký ako má hlavný magistrát na stránke Staré Mesto s tými 

hlasovania jednotlivými bodmi. Viem, že v testovacej verzii to už proste beží, len teraz 

práve kvôli COVID-u nebol čas pustiť to do plnej oficiálnej verzie, ale máme to už celé 
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pripravené. Pán poslanec Bodnár. 

 

Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vlastne som chcel povedať to isté čo 

Monika Ďurajková akurát jedna vec tam nie je. A teraz fakt poprosím o neslovičkárenie. 

Nezverejňujú sa totiž odmeny, respektíve plat, alebo mzda vicestarostov a asi aj tuším 

prečo. Pretože v návrhu bolo, že odmeny. Ja viem, že v zákone je napísané, že podľa toho, 

či vicestarosta predtým pracoval, alebo nepracoval, poberá odmenu, respektíve plat, ale 

podľa mňa mohli by ste aj to zverejňovať, lebo tam vlastne nie sú odmeny vicestarostov 

vôbec zverejnené. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Pardon, faktická pani Biharyová. 

 

JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Nehľadiac na to uznesenie, ktoré bolo prijaté, tak 

v zmysle zákona sa do tridsiatich dní od vlastne určenia platu vicestarostov aj starostov sa 

zverejňujú na webovej stránke úradu, takže sú zverejnené, ale nie v tej tabuľke, ale inde, 

lebo v tabuľke sa zverejňujú odmeny poslancov a nie vlastne plat vicestarostu. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ja len mám pocit akože, takto plat vicestarostu je tuším 

sedemdesiat percent platu starostu. Teraz neviem či základného, alebo celého. Akože 

nechytajte ma za slovo, ale to je, že úplne všeobecne známa vec, ktorá je tu akože platná 

stále. 

 

JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ono to vyplýva zo zákona, že musia byť zverejnené 

do tridsiatich dní, takže to je nehľadiac na to uznesenie. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Okej, ale ak to treba niekde doplniť na inú stránku, tak to 

doplníme, aby to samozrejme nechýbalo. Pán poslanec Bodnár. 

 

Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Keď to nie je na jednom mieste, skúste sa spýtať bežného 

Ružinovčana, či vie, aký má plat vicestarosta? Keď ho pošlete na túto stránku, otvorí si ju, 

vidí tam platy poslancov a vicestarostov tam nevidí a sa na to vykašle. Proste ide o to, nech 

to je na jednom mieste a nehovoriť o tom, že sedemdesiat percent platu starostu. Skúste sa 

spýtať Ružinovčanov, koľko to je, sedemdesiat percent platu starostu? Koľkí vôbec vedia. 

Veď nehrajme sa tu, ja neviem čo, proste zverejnime a hotovo. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: To nie je problém, to nebola snaha určite niečo tajiť. 

 

Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: V pohode, len nech je to na jednom mieste. Nech v tom majú 

prehľad, lebo pán vicestarosta je aj poslanec. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Pani Biharyová. 

 

JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Pán Bodnár, nikto nič nechce zatajovať, nechce nič. 

Ja hovorím v zmysle zákona dávno predtým, ako vy ste dali nejaké uznesenie je napísané, 

do tridsiatich dní sa na webovej stránke úradu sa zverejňuje plat vicestarostu 

a vicestarostov. Takže ako to, že to je v tej tabuľke, to nie je, lebo tá tabuľka je o odmenách 

poslancov. Je to na inom mieste na webovej stránke. Takže. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Každopádne splníme, bude to všetko na jednom mieste. 

Bude to prehľadné. Ešte pán vicestarosta Patoprstý. 

 

Ing. Martin Patoprstý, zástupca starostu Ružinova: Ďakujem. Ja iba zareagujem, že ja som si to 



67 

 

tiež všimol, keď sa zverejnila tá tabuľka, že tam máme s kolegom Gašajom nulu. Bolo to 

urobené tým, že naozaj bola chyba v tom uznesení, pretože my sme oslobodení od 

poslaneckej odmeny. My poslaneckú funkciu vykonávame zadarmo tým, že sme uvoľnení 

na výkon funkcie na úrade ako zamestnanci, ale samozrejme s Michalom s tým nemáme 

problém a Michal mi dokonca avizuje, že u neho na stránke, že je to aj zverejnené teraz, 

čiže on priamo má tam niekde pod svojím profilom, alebo neviem kde inde zverejnené. 

Takže my určite nič netajíme a nie je to žiaden zámer. Je to zrejme možno iba nejaká 

úradnícka chyba, alebo chyba pri plnení toho uznesenia, že sa to tam nenapočítalo podľa 

toho. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. A ešte pán vicestarosta Gašaj. 

 

Ing. Michal Gašaj, zástupca starostu Ružinova: Takže ja vám ďakujem za slovo. Ja len veľmi 

kratučko. Ja tam vidím zverejnený svoj plat, čiže keď idete na ružinov.sk, pozriete si 

vicestarostov, kliknete si na ten životopis, tak dole je to uverejnené všetko. Akože keby 

náhodou teda niekto to chcel hľadať, ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: A koľko zarábaš? Okej. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa už 

nikto ďalší nehlási do rozpravy, tak uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujeme za slovo. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov v bode programu číslo desať, Kontrola plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov berie na vedomie splnenie uznesení 

miestneho zastupiteľstva, ktoré v plnení zostávajú a ktoré sú čiastočne splnené podľa 

priloženého materiálu. Dajte prosím pán starosta o tom hlasovať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujte prosím teraz. 

 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie sme prijali počtom hlasov dvadsaťtri 

z dvadsaťtri prítomných, čiže opäť jednomyseľne.  

hlasovanie č. 23 

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

 –  uzn. č. 194/XII/2020 

 

 

Bod č. 10A 

Návrh na doplnenie sobášiaceho poslanca Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalej pokračujeme v programe bodmi, ktoré sme do 

programu doplnili. Ako prvý je bod 10A Návrh na doplnenie sobášiaceho poslanca Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov. Návrh predkladá pán predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Takže ďakujem. Veľmi rýchlo a radi by sme poprosili podporu 

pre rozšírenie počtu mien sobášiacich poslancov o meno nášho kolegu Martina Feráka 

z Teamu Vallo pre Ružinov juh, aby mohol aj on sobášiť. Asi to nebude veľmi intenzívne, 

ale rád by minimálne vieme o jednom novom snúbeneckom páre, ktorý by rád zosobášil. 

Takže poprosím vás o podporu a návrh idem dať návrhovej komisii. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Ferák len aby 

náhodou nevznikla nejaká závisť, ma informoval, že v júni sa jeho blízki známi chcú teda 

oženiť v Ružinove a že ho požiadali, aby on osobne mohol ich oddať. Čiže nemá ani 
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záujem, že nejako dlhodobo vykonávať túto funkciu, ale vyslovene pre svojich blízkych, 

známych by to raz chcel urobiť. Tak tiež vás prosím o podporu tohto unesenia, ďakujem. Ak 

nie sú ďalšie vystúpenia v rozprave, tak poprosím návrhovú komisiu. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujeme za slovo. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov predkladá poslanecký návrh pána predsedu Hercega k bodu 10A Návrh 

na doplnenie sobášiaceho poslanca Mestskej časti Bratislava - Ružinov v časti za A 

rozširuje počet sobášiacich poslancov na dvanásť a za B poveruje do funkcie sobášiaceho 

poslanca, pána poslanca magistra Martina Feráka. Pán starosta, dajte prosím o tomto návrhu 

hlasovať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujte prosím teraz. 

A ide, takže pokračujte v hlasovaní kto ešte nehlasoval prosím.  

hlasovanie č. 24 

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

- zmätočné hlasovanie 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Tak vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné a budeme ho, 

možno ste nejakému páru práve zachránili život teraz. Vyhlasujem toto hlasovanie za 

zmätočné a prosím vás, zopakujme si ho a teraz. Pán poslanec Matúšek, karta. Pani 

Kurhajcovej nefungovalo zariadenie? 

 

Hlasovanie: Dobre, ale schválili sme uznesenie počtom hlasov dvadsaťdva za z dvadsaťdva 

prítomných a skúste prosím pani poslankyňa vytiahnuť a vložiť kartu pre ďalšie hlasovanie. 

hlasovanie č. 25 

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

 –  uzn. č. 195/XII/2020 

 

 

Bod č. 10B 

Návrh na bezodplatné nadobudnutie vlastníckeho práva k hracím prvkom a príslušenstvu 

(oplotenie, lavičky) na detskom ihrisku Inovec a detskom ihrisku Vlčie hrdlo, kat. úz. 

Ružinov, z vlastníctva darcu spoločnosti SLOVNAFT 
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom programu je, ospravedlňujem sa, že na 

poslednú chvíľu, ale ešte naozaj vo štvrtok kolegyne tento hrubý materiál dorábali a musím 

sa priznať, že aj tu bolo z mojej strany trošíčku kriku na úrade, pretože je to vec, ktorá mala 

byť urobená už dávno. Je to materiál o tom, že prijímame bezodplatne do majetku mestskej 

časti vybavenie dvoch detských ihrísk Inovec a Vlčie Hrdlo, ktoré sponzorsky venovala 

spoločnosť Slovnaft a zároveň berieme do dlhodobého nájmu za jedno, respektíve za dve 

eurá na rok pozemky pod týmito detskými ihriskami. Aby som to zjednodušil. Niekto nám 

chce darovať dve detské ihriská a ja s tým spojených toľko byrokratických problémov 

a všetkého možného o tom, že sa zmenil zákon o detských ihriskách. Museli sa prerábať 

certifikáty a prerábať niektoré bezpečnostné prvky až po to, že naozaj my nemôžeme zobrať 

do majetku vybavenie detského ihriska, pokiaľ nebudeme mať aj vzťah k pozemku. Slovnaft 

zase tie pozemky pod detskými ihriskami nám nechcel darovať, ale teda za symbolické euro 

na rok nám ich prenajme, lebo zase bezodplatne nám ich poskytnúť nemohol, lebo to zase 

z obchodného zákonníka sa nedá. No akože s dobrou vecou starostí hrozne kopu. 

Každopádne toto je materiál, ktorý ešte nie sú podpísané všetky zmluvy so Slovnaftom. Ešte 

bude treba podpísať darovaciu zmluvu. Ja predpokladám, že to bude extrémne rýchlo, ale 

aby sme nemuseli, že to všetko vybavíme, otvoria sa detské ihriská a my budeme čakať do 

konca júna, kým budeme môcť tieto dve otvoriť, lebo nejaké papiere sú nevybavené, tak 
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sme dali ten materiál na rokovanie už dnes. Nevznikajú tam teda žiadne finančné záväzky 

pre mestskú časť, okrem toho nájomného za pozemky, ktorá je vo výške jedno euro za 

pozemok, čiže dve eurá ročne za obidve detské ihriská. Ďakujem veľmi pekne a otváram 

rozpravu k tomuto bodu. Pán predseda Méheš. 

 

JUDr. Matúš Méheš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Bol mi doručený zo strany pani inžinierky 

Ďurajkovej návrh na doplnenie uznesenia s tým, že žiada doplniť predmetné uznesenie 

o bod B v rozsahu. Žiada starostu mestskej časti Ing. Chrena rokovanie so zástupcom 

spoločnosti Slovnaft s cieľom zabezpečenia na území Vlčieho Hrdla, pravidelnej údržby 

zelene, čistoty verejných priestorov, osadenia väčšieho množstva smetných košov, košov na 

psie exkrementy, osadenie lámp nočného osvetlenia. Napríklad na zastávke MHD Vlčie 

hrdlo a iných dlhodobo neriešených podnetov obyvateľov danej lokality. Dovolím si 

vyjadriť sa po odbornej stránke, že obávam sa, že to táto časť takto navrhnutého uznesenia 

nie je celkom dobre vykonateľná a je v rozprave so zákonom najmä vo vzťahu k tomu, že 

nie je zrejmé, či sa jedná o katastrálne územie, alebo iba o lokalitu územia, alebo ktorá časť. 

Ďalšia skutočnosť, z návrhu uznesenia vyplýva, že spoločnosť Slovnaft v zásade má 

suplovať mestskej časti. Osadenie košov na exkrementy, pretože všetci chápeme ten 

pozitívny účel, ale bolo by dobré, kebyže sa preformuluje asi ten obsah, ktorý tam je, nie 

tak, ako je navrhnutý. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Tak s návrhom a asi aj s reakciou 

rovno pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Možno by bolo do budúcna lepšie, 

keby najprv ten predkladateľ prečítal to uznesenie, alebo vôbec povedal o čom to je, až 

potom vlastne na neho boli reakcie, pretože toto bolo úplne zbytočné. A teda ďakujem za 

prečítanie aspoň ho nemusím čítať. Ja len možno vysvetlím, prečo toto uznesenie. 

Obyvatelia Vlčieho hrdla sú dlhodobo, sa cítia ako druhoradí občania, platia podielové dane 

tak, ako iní Ružinovčania a tých služieb sa im veľa nedostáva. Samozrejme je to patová 

situácia, pretože všetky pozemky na tomto území sú vlastnené spoločnosťou Slovnaft 

a spravuje ich firma Senes. To znamená, že všetky tieto veci, ktoré sú popísané v tom 

uznesení, ako pravidelná údržba zelene a čistoty, pravidelné vynášanie smetných košov, 

košov na psie exkrementy, osvetlenie, kosenie, to všetko vlastne robí firma Senes, ktorá je 

teda poverená firmou Slovnaft a my ako mestská časť tam nemáme veľa kompetencií 

a právomocí. Avšak si myslím, že mestská časť je tu aj na to, aby riešila aj takéto problémy 

a hľadala možnosti, ako pomôcť týmto obyvateľom, ktorí sa teda dlhodobo cítia na okraji 

záujmu mestskej časti. Ja veľmi pekne ďakujem pánovi starostovi za to, že dokázal si 

sadnúť so spoločnosťou Slovnaft a vyrokovať rekonštrukciu týchto dvoch ihrísk. O tom je 

toto uznesenie, že kde je vôľa, tam je cesta a ja si myslím, že ak by sa pán starosta v rámci 

buď tohto poverenia, alebo akejkoľvek žiadosti stretol s nejakým zástupcom Slovnaftu, tak 

by možno dokázali nájsť cestu, ako naozaj pomôcť týmto obyvateľom. Nehovorím, že to 

majú byť skokovité kroky, ale naozaj každý malý čin by sa rátal. Práve toto uznesenie 

prichádza, aby aj obyvatelia mali pocit, že sa na nich myslí. Sú ľudia, ktorí majú deti a sa 

tešia tomu ihrisku, ale nie všetci teda majú deti, alebo už majú odrastené deti. Toto ihrisko, 

tá rekonštrukcia ich samozrejme potešila, ale viac by ich možno potešilo riešenie aj týchto 

dlhodobých problémov, na ktoré už dlhodobo upozorňujú. Takže ja si dovolím pán starosta, 

pretože my ako miestni poslanci sme naozaj malí hráči z našej nejakej pozície nebudeme 

chodiť za Slovnaftom a rokovať s ním, ale ak vás môžem poprosiť, keby sa dalo naozaj 

stretnúť s týmto zástupcom spoločnosti a hľadať prienik a naplnenie spoločných problémov 

obyvateľov Vlčieho Hrdla, ktoré sú tu nižšie popísané, tak by sme vám boli všetci určite 

vďační. Ja môžem preformulovať to uznesenie, ale neviem, že či teda by to malo zmysel, 

aby sme sa teraz tu hrali na slovíčka. Povedzte vy pán starosta, ako naplniť toto uznesenie. 
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Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Ja len vstúpim do debaty, že ja v zásade s týmto 

nemám problém. Možnože, aby to nebolo tak, že to dávame do materiálu, kde nám Slovnaft 

daroval detské ihriská a my im ako keby namiesto vďaky teraz, že vynadáme. Možno by 

som tam doplnil na začiatok vetu, že miestne zastupiteľstvo ďakuje spoločnosti Slovnaft 

a váži si sponzorský dar a žiada starostu, aby ďalej rokoval aj o ďalších veciach už tak, ako 

ste napísali. Len nech je to naozaj tak, že nie sme ako keby neokrôchaní. Pán predseda 

Méheš. 

 

JUDr. Matúš Méheš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Kolegyninej pozornosti zrejme asi ušlo, že 

sledujem jej dobromyseľný záujem, akurát ju upozorňujem na nedostatky návrhu a práve 

preto, aby sa naplnil obsah vety, kde je vôľa, tam je cesta. Takže jej to odporúčam pri 

najlepšom vedomí a svedomí skorigovať. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou ešte pán poslanec 

Bodnár. 

 

Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Ďakujem. Ja len nerozumiem ako sa to dostalo od komisie 

k pánovi Méhešovi, to mi nie je jasné. To je jedná vec a druhá vec. Chcem povedať, že 

vlastne Monika je tu jedna z najaktívnejších poslankýň, to snáď asi nikto nepoprie a Vlčie 

Hrdlo má v úvodzovkách dosť málo obyvateľov na to, aby sa tam získavali politické body. 

Čiže Monika to nerobí kvôli politickým bodom, aby tam získavala niečo, ale to robí zo 

svojho presvedčenia a to si treba vážiť. Čiže to je také všeobecné. To nie je na nikoho 

nenarážam, len ju chcem pochváliť. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, chcete teda 

nejako upraviť to uznesenie, lebo ono by malo zaznieť v tej upravenej podobe. Pani 

poslankyňa Ďurajková. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Áno ďakujem. Áno samozrejme ho môžem upraviť 

a uznesenie by teda znelo. Návrh na doplnenie uznesenia materiálu bodu číslo 10b/ ak sa 

nemýlim. Pôvodný text uznesenia sa označuje písmenom A a dopĺňa sa časťou B. Miestne 

zastupiteľstvo ďakuje spoločnosti Slovnaft a.s. za rekonštrukciu predmetných detských 

ihrísk a zároveň žiada starostu mestskej časti Ing. Martina Chrena, aby ďalej pokračoval 

v rokovaniach so zástupcom spoločnosti Slovnaft s cieľom zabezpečenia na území Vlčieho 

Hrdla vymenované problémy a teda na území Vlčieho Hrdla pardon, môžeme tam doplniť 

katastrálne územie Ružinov. Vlčie Hrdlo 824 12 Bratislava. Ďakujem za slovo. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Vlčie Hrdlo je katastrálne územie 

Ružinov či Nivy? Nivy. Takto, sídlisko Vlčie Hrdlo, dohodneme sa, že tam bude, že na 

území sídliska Vlčie Hrdlo a to bude úplne zrejmé, že o čo ide. Dobre? Nemusíme sa baviť 

s katastrálnymi územiami. Dobre aj pán Méheš hovorí, že to prežije. Tak je to Ružinov? 

Teraz pani Pilková hovorí. Ulica Vlčie Hrdlo je dlhá ulica, takže toto pravdepodobne bude 

Ružinov, tie ihriská. Dobre. Čiže máme tu doplnenie, myslím si, že hlavne tá myšlienka 

toho dlhodobého plnenia je zrejmá, že požiadať starostu, aby rokoval aj ďalej o tých 

veciach, ako sú smetné koše a tak ďalej so spoločnosťou Slovnaft na tom sídlisku. Čiže ja si 

to opäť osvojujem tento pozmeňujúci návrh a poprosím návrhovú komisiu, aby predložila 

návrh hlasovania o uznesení ako celku. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujeme za slovo. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov k návrhu uznesenia v bode 10B, kde sa jedná návrh na bezodplatné 
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nadobudnutie vlastníckeho práva k hracím prvkom a príslušenstvu na detskom ihrisku 

Inovec a detskom ihrisku Slovnaft - Vlčie Hrdlo schvaľuje bezodplatné nadobudnutie 

vlastníckeho práva v bode jedna. V bode dva, nájom časti pozemku v katastrálnom území 

Ružinov a v bode tri, nájom časti pozemku registra. Prosím pán starosta aj s doplnením 

návrhu pani poslankyne Moniky Ďurajkovej, aby ste dali o tomto návrhu hlasovať. 

Ďakujem. 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, počuli ste, hlasujte 

prosím o návrhu, teraz. 

 

Hlasovanie: Pani poslankyňa Biharyová, no už nič. Čiže konštatujem, že uvedený návrh sme prijali 

počtom hlasov dvadsaťdva za z dvadsaťtri prítomných, jedna poslankyňa nehlasovala. 

hlasovanie č. 26 

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

 –  uzn. č. 196/XII/2020 

 

 

Bod č. 10C 

Návrh na odvolanie klubu člena miestnej časti Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ďalším bodom programu je bod 

10C Návrh na odvolanie klubu člena miestnej rady Mestskej časti Bratislava - Ružinov. 

Návrh predkladá pán predseda poslaneckého klubu Strapák. Nech sa páči. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mám to celé znovu prečítať? Teda priznám 

sa, že neviem, už som to čítal. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Teraz by ste mali uviesť, odôvodniť a prečítať. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Takže, teraz neviem, že či toto je miestna rada? 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Miestna rada. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne. Takže uznesenie je, že Miestne 

zastupiteľstvo za A odvoláva členku miestnej rady Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Silviu Pilkovú. Za B volí za členov miestnej rady Mestskej časti Bratislava - Ružinov Mgr. 

Mareka Machatu. Dôvodová správa je, klub Vallo pre Ružinov sever má päť členov, čo je 

dvadsať percent počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, avšak tento klub nemá 

v miestnej rade žiadne zastúpenie, keďže Silvia Pilková opustila náš klub. To je všetko. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu 

k tomuto bodu programu. Pani poslankyňa Pilková, nech sa páči. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa MZ: Rada by som sa k tomu vyjadrila v tom zmysle, že od začiatku 

som tam bola platnou členkou, chodila som pravidelne, chýbala som iba raz a podľa a mňa 

aj ako nezávislá poslankyňa, alebo nezaradená mám nárok na to, aby som v tej rade bola. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Okej. Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje v rozprave pán 

predseda poslaneckého klubu Méheš. 

 

JUDr. Matúš Méheš, poslanec MZ: Ďakujem pán starosta. Osobne som sa zúčastnil všetkých 

rokovaní po vyhlásení výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva Mestskej časti Ružinov. 
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Celý tento tím kolegov zohľadňoval ako záujmy nezaradených, alebo klubovo 

nezaradených, alebo politicky nezaradených, poslancov zvolených do obecného 

zastupiteľstva. V konečnom dôsledku drvivá časť bola s podporou politickej strany, alebo 

pod nejakou, nech mi odpustí teda pán primátor, že z toho urobili viac marketingovú 

značku, keďže je to všade, že Team Vallo označené, takže ja si osobne nemyslím, že tento 

návrh má svoju oporu. Chápem požiadavky Teamu Vallo. Myslím si, že všetci nezávislí, 

nezaradení boli zaradení. Aj sa pri individuálnych potrebách a požiadavkách zohľadňovali 

všetky súvislosti. Z môjho uhla pohľadu Team Vallo svojho času obsadzoval do pozícií 

odborníkov. Mám za to, že pani Pilková sa ako odborník osvedčila pri výkone svojho 

poslaneckého mandátu aj v miestnej rade. To, že došlo zase k percentuálnemu 

prepočítavaniu je ich prirodzený argument, avšak nikto z nás prítomných nejaké interné 

personálne zmeny nevidí, najmä s poukazom na to, že sami sa rozdelili, alebo teda akože 

rozpučili na dva kluby, teda na sever a juh. Čiže to je ako čítam, má niekto potom, zase 

budúce zastupiteľstvo bude, že či bude odchádzať pán predseda Herceg, alebo pani 

inžinierka Šimončičová, akože neviem. Troška mi to príde také pritiahnuté za vlasy. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: No, tak pekne sa nám to vyvíjalo. Pán predseda 

poslaneckého klubu Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Milý pán predseda poslaneckého klubu Méheš, ja nikam 

neodchádzam a ani neplánujem odchádzať. Takisto ani pani Šimončičová a odporúčam 

naozaj základnú lekciu z matematiky, keď päťčlenný klub má dvoch ľudí v miestnej rade 

a iný päťčlenný klub má nula ľudí, tak to asi niečo tu nie je v poriadku. Keď sa na to pozrieš 

na nerozpučený klub tím Vallo, tak je to jedenásť ľudí, ktorí majú jedenásť poslancov, ktorí 

majú dvoch ľudí v miestnej rade. Päťčlenný klub má dvoch ľudí v miestnej rade. Čiže asi tu 

niečo nehrá, avšak zdravý sedliacky rozum použime, apelujem na váš zdravý sedliacky 

rozum. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave pán poslanec 

Bodnár. 

 

Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja tu len žasnem, keďže som zažil 

s Marekom Machatom, čo sa dialo, keď sme neboli v klube. My sme nezávislí poslanci, 

neboli sme zaradení v žiadnom klube a vy pán doktor Méheš ste nás odpisovali, že nie sme 

v klube. Takže prečo chodíme vôbec na nejaké rokovania? Ja tu normálne žasnem, že čo tu 

počúvam, dokelu, akože to čo je? 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Nasleduje v rozprave s reakciou na faktické pán 

JUDr. Méheš. 

 

JUDr. Matúš Méheš, poslanec MZ: Pozdravujem aj užasnutých, aj ľudí, ktorí nikam neodchádzajú. 

To už niekto spomenul a už ho dlhšie nikto nevidel, ale to odľahčujem. A druhá vec čo je, 

iba by som chcel dať do pozornosti jednu skutočnosť, že pán vicestarosta Gašaj je v zmysle 

zákona rokovacieho poriadku súčasťou rady, čiže trpíme mínus jeden človek, potom viz 

matematicky, ale nevadí. A vo vzťahu k reakcii pána Bodnára. Viete, mám za to, že ste boli 

v konzorciu s pánom Matúšekom a až následne ste pristúpili k Teamu Vallo, takže neviem. 

Radšej by som to nerozpitvával. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne a s faktickou na faktickú. Dobre, 

začína to byť zaujímavé. Pán Bodnár. 
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Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Ja len pre verejnosť, aby vedela, že proste my sme s Marekom 

odmietli vstúpiť do klubu, ktorý založil pán Méheš, ale to je fakt. Obidvaja súhlasíme s tým. 

My sme mali nejaký problém, vy ste mali nejaké problémy a odvtedy vlastne sú medzi nami 

také žabomyšie vojny, by som to nazval a preto vlastne my tak reagujeme ako reagujeme. 

Čiže my sme nechceli vstúpiť do klubu pána JUDr. Méheša a odvtedy sú tie nožnice 

otvorené, alebo ja neviem ako to nazvať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Pani poslankyňa Kulifajová nasleduje. Ja by som 

len chcel takú vsuvku, lebo prišli za mnou z organizačného oddelenia so zákonom 

o obecnom zriadení. Faktom je, že § 14 obecná rada odsek 2, počet členov obecnej rady 

tvorí najviac tretinu počtu poslancov. Čiže my tam sme dneska maximálni, lebo je osem 

členov, pretože ja by som rád tento problém vyriešil možno aj rozšírením počtu členov, 

keby sa to dalo, ale nedá sa. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických 

strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Čiže neprihliada 

sa podľa zákona na kluby. Musí sa prihliadať na zastúpenie politických strán, hnutí 

a nezávislých poslancov. Pani poslankyňa Kulifajová. 

 

Ing. Marcela Kulifajová, poslankyňa MZ: Haló? Ďakujem, pán starosta. Takže ja by som len 

chcela povedať, že za posledné dva roky čo som tuná v zastupiteľstve, sú mne neni všetky 

veci celkom logické, ale mne osobne nevadia veci, ak sú mimo logiky. Ľudia čo ma 

poznajú, tak o tom viete. Ja si myslím, že Silvia je úprimná, odborne zdatná, rozhľadená 

a voliči ju majú radi. Preto ja si myslím, ja osobne som ju chcela podporiť v tom, aby tam 

zostala. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Do rozpravy sa ďalej hlási pán 

predseda poslaneckého klubu Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Duch zákona o obecnom zriadení je myslím jasný, že všetky, či 

už politické skupiny, kluby, nezaradení poslanci majú byť rovnomerne reprezentovaní. Toto 

samozrejme nie je dodržané tým, ak zostane miestna rada v zložení v akom je. Dvaja 

nezaradení poslanci, ktorí nie sú v klube, budú obidvaja v miestnej rade. Čiže kvázi 

dvojčlenná skupina tam má plnú stopercentnú účasť a naozaj päťčlenný klub tam nemá 

nikoho. Prosím vás, používajte zdravý sedliacky rozum, hej? 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Za seba môžem povedať len to, že ja budem 

rešpektovať ako zastupiteľstvo rozhodne. Pani Pilková vy ste ale, pokiaľ viem, v politickej 

strane zostala, vy ste nevystúpila z politickej strany. Čiže reprezentujete stále tú istú 

politickú stranu. Áno, dobre. Nech sa páči ešte, kto sa chce ďalej prihlásiť do rozpravy? 

Dobre, ak sa nikto nehlási do rozpravy, tak uznesenie bolo prednesené pánom poslancom 

Strapákom a poprosím návrhovú komisiu o hlasovanie k tomuto bodu programu. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujeme za slovo. No, Mestská časť Bratislava - Ružinov 

k návrhu uznesenia bodu číslo 10C Návrh na odvolanie a voľbu člena miestnej rady 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov predkladá Návrh s uznesením, odvoláva členku miestnej 

rady Mestskej časti Bratislava - Ružinov Silviu Pilkovú a za B volí za člena miestnej rady 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov pána poslanca Mgr. Mareka Machatu. Pán starosta, 

dajte prosím o tomto hlasovať. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, počuli ste návrh 

uznesenia a hlasujte o tomto uznesení, ako bolo predložené teraz prosím. 

 

Hlasovanie: Chcem sa spýtať, pán Čechvala fungovalo vám hlasovacie zariadenie? Čiže ste 
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nehlasoval, dobre. Čiže konštatujem, že uznesenie nebolo prijaté počtom hlasov za osem, 

proti štrnásť, jeden poslanec vedome nehlasoval a dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 27 

za: 8 proti: 14  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

 –  návrh uznesenia nebol prijatý 

 

 

Bod č. 10D 

Návrh na odvolanie a voľbu člena dotačnej komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov 
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom programu je bod 10D Návrh na odvolanie 

a voľbu člena dotačnej komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov. Poprosím pána predsedu Strapáka, aby predniesol a odôvodnil návrh. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Asi to nebudem naťahovať, lebo asi je to 

celkom zbytočné podľa tohto hlasovania. Čiže miestne zastupiteľstvo za A odvoláva členku 

dotačnej komisie Silviu Pilkovú a za B volí člena dotačnej komisie Františka Bolgáča. 

Prepáčte, troška ma to roznieslo, toto hlasovanie, ale čo už, dobre. Dôvod je taký, že máme 

za to, že Silvia Pilková zostala teda v dvoch komisiách sociálnej a školskej komisii a to je 

jedno, zbytočne asi budem rozprávať. Dobre, ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: No zvykneme odôvodňovať návrhy, ale pani poslankyňa 

Pilková sa hlási do rozpravy. Nech sa páči. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa MZ: Chcela by som len reagovať na váš návrh, na moje odvolanie 

z dotačnej komisie. Pokiaľ sa ja pamätám, ešte keď som bola vo vašom tíme a sme 

v podstate sa delili nejak o tom, že kto kam pôjde do akej komisie, tak v dotačnej komisii 

som ja mala byť vlastne predsedkyňou a potom sme sa vlastne dohodli, že aby to bolo 

priechodné, bude Monika. Takže teraz mi to pripadá celkom také aj smiešne, že vlastne ma 

idete odvolať len za to, že som sa vymanila z klubu a chcem byť nezaradená. Nepoviem, 

keby som niečo urobila vo váš neprospech, alebo proste by ste ma z niečoho obvinili, ale 

v princípe na mňa nič také nemôžete povedať, takže ja si nemyslím, že toto je nejaké 

odôvodnenie. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: V rozprave nasleduje pán poslanec Ferák. 

 

Mgr. Martin Ferák, poslanec MZ: Vážení kolegovia, vážené kolegyne. Nedá mi, keby som nemal 

to rúško, tak vidíte, že sa na tom strašne škerím celú túto dobu, pretože príde mi to také 

úplne také detinské, také infantilné niečo na spôsob nášho nového premiéra, ktorý keď niečo 

hovorí, tak ja sa za neho hanbím, pretože je strašne detinský. Toto mi tiež príde ako 

obrovsky detinská hra, pretože všetci dobre vieme a verím teda, že to vedia aj Ružinovčania 

aj keď nie, tak si to môžu pozrieť na tomto zázname, že keď sa kreuje na začiatku vôbec 

celá štruktúra komisií, miestnej rady a tak ďalej, tak sa vychádza z toho, aké je zastúpenie 

v kluboch. Teraz niekto povie, že kluby nemusíme mať, teda aj ako povedal pán starosta, že 

nemusíte kluby brať do úvahy. Áno, podľa zákona nie, ale podľa zdravého rozumu, na ktorý 

sa odvoláva pán Herceg, náš predseda musím sa v tomto smere jeho zastať, pretože to je 

strašne smiešne, infantilné a absolútne účelové, čo tu predvádza v podstate konglomerát 

tých zvyšných dvoch klubov, pretože všetci dobre vieme, že keď sa nejaké osoby 

obsadzovali do komisií a tak ďalej, tak boli zohľadňované nároky nejakých klubov, kde sa 

vychádzalo z toho, koľko je klubov, alebo koľko poslanci majú členov v danom klube. 

A teraz sa zrazu budeme hrať, že keď jeden človek opustí ten klub, že však ale to nie je 
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dôležité. Tak keď to bolo dôležité na začiatku, prečo to nie je dôležité teraz? Je mi to také 

smiešne a myslím si, že sa tu vytvára taká dosť nebezpečná situácia. Mne to je v zásade 

jedno, poviem tak, ako je. Ale vytvára sa tu dosť nebezpečná situácia, pretože toto, asi to 

malo byť trošku vydiskutované, ale tým, že Silvia vystúpila z klubu včera a dneska je 

zastupiteľstvo, tak je to veľmi špecifická situácia, ale ja chcem len tak nejako v dobrom 

varovať, že sa tu práve to, čo sa tu hovorí, že sa tu roztvárajú veľmi nožnice medzi tým 

dvojklubom a Team Vallo dvojklubom a môže to mať také dosť nepríjemné následky do 

budúcna. Čiže ja by som bol veľmi rád, keby sme predišli tomuto a keby sa nejakým štýlom 

možno našiel nejaký konsenzus, pretože toto naozaj nie je dobré a pripomína to trošku taký 

ten mečiarovský valec, teda z tej druhej strany. Principiálne, nie tým, že by sa niečo dialo, 

ale myslím si, že toto je veľmi zlý príklad toho, ako by asi nemala vyzerať spolupráca. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Aj keby som veľmi vážil slová, 

pretože aj odvolávanie ľudí len za nejakú politickú príslušnosť sa dá označiť za 

mečiarovský valec, ale stotožňujem sa s tým, že treba hľadať konsenzus a nejakú dohodu. 

A to určite by som chcel na to apelovať. S faktickou pani poslankyňa Barancová. Pani 

poslankyňa Barancová asi ste sa zrušili, poprosím zapnite pani poslankyňu. Áno, nech sa 

páči, už idete. Nestláčajte nič, choďte. 

 

PaedDr. Mária Barancová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Nedá mi nezareagovať, lebo 

tak, ako pán starosta povedal, že treba asi zvažovať slová. Sme tu všetci dospelí, poniektorí 

sa už blížime k nejakej tej caťke a hovoriť o nejakom infantilizme a mečiarovskom valci, 

tak nie je mi celkom z toho celkom príjemne. Chcela by som povedať, že o tom, čo tu 

hovorí Martin o nejakej tej hre, tak rada by som, keby ste mi ju vysvetlili. Rozumiem tomu, 

čo povedal, že boli nejaké dohody, alebo teda, že je tu nejaká miestna rada, ale rada by som 

teda vysvetliť tento mechanizmus, že pani Pilková je súčasťou sociálnej komisie, školskej 

a dotačnej. Prečo práve je návrh na odvolanie z dotačnej komisie, v ostatných zostáva. 

Takže ďakujem pekne. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne a nasleduje vo vystúpení pani 

poslankyňa Biharyová. 

 

JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ďakujem. Tak ja by som chcela najskôr na pána 

Feráka reagovať. Keď sa vlastne tvorila komisia a miestna rada, tak to bolo v takomto počte 

desať poslancov Team Vallo, sedem poslancov Team Ružinov, päť poslancov Sme Ružinov 

a traja nezávislí. Medzitým dvaja nezávislí prešli do Teamu Vallo, potom Team Vallo sa 

rozdelil na dve a nikdy ani pri jednej z týchto vecí sa nemenili počty v komisiách, ani 

v miestnej rade, ani neboli nejaké návrhy ani z našej ani z vašej strany a neviem teda prečo 

až teraz, keď pani Pilková odchádza, či je to niečo osobné, alebo nie je to osobné. Takže to 

je jedna vec a druhá vec. Čo sa týka tejto dotačnej komisie, tak v tomto prípade ja som ten 

sedliacky rozum použila. Takže Team Ružinov má v dotačnej komisii troch svojich 

zástupcov, Team Vallo po odchode pani Pilkovej má dvoch zástupcov z piatich poslancov. 

To je sever teda. Juh má tiež dvoch zástupcov a rovnako aj Sme Ružinov má dvoch 

zástupcov. Takže v takomto prípade by zase bola proporcionálne vo vzťahu k tímu sever, 

keby mal troch poslancov. Keby sa tam pridal pán Bolgáč. Takže pri tomto zdravom rozume 

by sa to tiež asi nedalo veľmi proporcionálne robiť. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. V rozprave s faktickou poznámkou 

ďalej pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja naozaj nechcem naťahovať. Silvia 

je veľká škoda, že si to oznámila včera naozaj. Tri mesiace nebolo zastupiteľstvo a v noci 
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dávať vedieť, že odchádzaš z klubu bolo podľa mňa nešťastné riešenie, pretože teraz tu 

zabijeme tým hodinu. Naozaj sa mohli veci vydiskutovať vopred dohodnúť sa ako kluby, 

aby tie počty boli tak zachované, aby sa každý cítil, že to bolo rozdelené spravodlivo. Druhá 

vec. Nie je to osobné. Ja teraz napríklad ťa mám rada, nebudem tu teraz hovoriť, že ľudia ťa 

majú radi, alebo neviem čo, ja si ťa vážim a nie je to teraz osobné, že teraz ťa chceme dať 

preč, ale proste sú tu nejaké počty, kde si naozaj alikvotne máme mať nejaké počty ako 

najsilnejší, najväčší klub a nie sú dodržané. Čiže je to nespravodlivé a človek potom cíti 

taký nejaký zlý pocit, že to bolo nespravodlivé. Čiže len o tomto je to, o nejakom tom 

pocite, že sa nám nedostalo niečo na čo máme nárok. K tej dotačnej komisii je to teda 

momentálne, keď ideme teda počty rátať, tak sú to štyria ako keby poslanci z tímu Vallo 

a piati od vás, lebo ja vás stále tak viacmenej beriem ako jeden klub. Čiže päť ku štyrom 

plus jeden, čiže preto tá dotačná komisia. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán 

poslanec Ferák. 

 

Mgr. Martin Ferák, poslanec MZ: Vďaka. Ja len chcem zareagovať na Moniku. Ja vôbec netuším, 

že či nejaká dotačná a prečo dotačná komisia, to ja vôbec neriešim, ja nie som predkladateľ 

tohto návrhu. Každopádne ja ešte raz sa opakujem, že keď pravidlá, podľa ktorých sa niečo 

kreovalo, tak majú byť potom platné celé štyri roky. To tú matematiku, že tam sú štyri a tam 

sú dva, tam ich bolo desať v podstate vieme, že sú tu kvázi nazvime dva tábory. Jedna 

strana, druhá strana a toto by malo aj to personálne zloženie, či už komisií, či už miestnej 

rady a tak ďalej reflektovať. Je to absolútne v súlade so zdravým rozumom a preto si 

myslím, že požiadavka, ktorá je aj pre mňa nová, s ktorou prišiel Peter Herceg, je absolútne 

normálna, je absolútne legitímna. Každému normálne zmýšľajúcemu človeku je jasné, prečo 

a o čo ide. Čiže preto aj keď tuná Peťo Strapák rezignoval, aby niečo si zdôvodňoval, tak je 

to jasné, lebo každému človeku je jasné, že prečo a keď sa budeme nasilu hľadať ako vy sa 

snažíte nejak nasilu povedať, že ale pretože a to nie je opodstatnené, klamete, je to blbosť. 

Pretože každému normálnemu človeku je jasné, prečo to chce, prečo má to legitímne právo 

chcieť a tu sa teraz budeme hrať. Ježiš ale to tak nie je. No je to tak. Mňa iba uráža to, že sa 

tu dospelí ľudia, presne ako Marika povedala hráme na nejaké detinské slovíčka a nejaké 

počty, pričom je absolútne jasné. Povedzte rovno, nie nedovolíme vám to, alebo nechceme 

to, to bolo to červené more hlasov, lebo nám sa to hodí. A to je jediná pravda. Čiže potom 

nehovorte, no ale vy na to nemáte nárok. Majú, samozrejme každý. Pardon, už som sa od 

toho odosobnil, máme na to nárok ako klub, pretože to počtovo sedí. Takže v súlade so 

zdravým sedliackym rozumom je toto legitímna požiadavka. Ak tam dáte červené more, tak 

ho zdôvodníte. No my nechceme, lebo vám budeme robiť trucpodnik. Lebo nám sa to hodí 

vám robiť trucpodnik, nehovorte nejaké pseudorozumné argumenty, pretože neexistujú. To 

je jediné čo ma urazilo, keď som zbadal to červené more. Inak by som sa vonkoncom 

neprihlásil do tejto rozpravy, len ma to ľudsky uráža, že sa tu hráte teraz na nejakých, darmo 

sa uchechtávate, viete, že mám pravdu. Povedzte mi jeden jediný racionálny, zmysluplný 

argument, kde je niečo nerozumné, nepochopiteľné a nejak inak než rozumom 

odôvodniteľné prečo by Team Vallo, či už sever juh, alebo tento konglomerát, nemal právo 

požadovať to, čo tu Peťo Herceg povedal, alebo čo povedal Peťo Strapák. Čo je na tom zle? 

Prečo by to nemali chcieť? 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Ja len upozorňujem, že na faktickú 

máme vždycky jednu minútu. Nepípa dneska. Pani poslankyňa Biharyová s faktickou 

pripomienkou. 

 

JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Pán Ferák, chcem sa spýtať. Teraz ďalší človek 

z klubu, to je jedno či z Teamu Vallo sever juh, či zo Sme Ružinov, či z tímu Ružinov 
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odíde, zakaždým budeme toto riešiť? 

 

Mgr. Martin Ferák, poslanec MZ: Pokiaľ to naruší počty, áno. 

 

JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ale to nenarušuje počty. Ja som vám prečítala, ako 

je dotačná komisia a z tohto my....“ 

 

... 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Dobre. Prosím vás udržme nejako kľudne. Dovolím aj 

viackrát, pretože toto je dôležitá vec, každému sa prihlásiť faktickou, len rozprávajme na 

mikrofón. Máme aj priamy prenos do televízie, nebude nás počuť, keď rozprávame mimo 

telefónu, ľudia z toho nič nebudú mať. Čiže pani Biharyová, ďakujem za faktickú 

poznámku. Ďalšia prihlásená Silvia Pilková s faktickou poznámkou. A ak vám to nevadí, 

tak kľudne si urobme takúto minútovú výmenu ešte, aby sa každý mohol vyjadriť. Pani 

Pilková, nech sa páči. 

 

Silvia Pilková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja som tu vôbec nechcela rozvíriť takúto debatu, 

ani že sa budeme štvať jeden proti druhému. A na druhú stranu ma veľmi teší, že ma tieto 

dva kluby, s ktorými som doteraz mala len kamarátske vzťahy podporili a že môj vlastný 

klub ma z noci na ráno v podstate sám rozhodol, že ma odvolajú a nevedia ani vysvetliť, že 

prečo. Akože tú miestnu radu ešte chápem, ale tú dotačnú to už akože nechápem, lebo to 

takisto ste ma mohli odvolať aj zo školskej, alebo z bytovej, alebo ja neviem, kde ešte som, 

ale skôr mi ide o to, že kvôli čomu ma tam chcete odvolávať? Ja nevidím dôvod v podstate 

tam dať nového človeka, čo v podstate tam nič o tom nevie. Takže to ma budete teraz 

odvolávať z každej komisie aj z Cultusu aj proste zo všetkých organizácií, kde som? Len 

preto, že som si dovolila vystúpiť a byť nezaradená? Čo potom tí ostatní poslanci, to je taký 

precedens do budúcnosti. Keď niekto vystúpi z klubu, tak potom čo? Nemá šancu vôbec 

nikde byť? V žiadnej komisii ovplyvňovať? Podľa mňa toto nie je fér a podľa mňa je načase 

sa nad týmto zamyslieť, že klub to je niečo, za čím sa človek skrýva v podstate a teraz 

nehovorím na vás ostatných, ale ide o to, ja mám svoj vlastný názor. Ja ho aj poviem a tak 

zahlasujem a tým pádom to aj budete vidieť. Lebo niekedy v tom klube to človek nevidí 

a podľa mňa na tom vôbec nič nie je zlé, keď do klubu nepatrím. Takže prosím nevyvršujte 

sa na mne, nie je to, že by som proti vám niečo mala, ale buďme féroví ku každému. Keby 

som sa neosvedčila v tej komisii, že tam nič nerobím, že nechodím na komisie, mám 

absencie, nepoviem nič. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán poslanec Čechvala. 

 

Mgr. Boris Čechvala, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Som zástanca pravidiel a vždycky sa snažím 

aj napriek emóciám dodržiavať pravidlá. Silviu som si veľmi obľúbil. Nemienim na tom nič 

meniť, či bude, alebo nebude v nejakej komisii, ale keď raz na začiatku boli stanovené 

nejaké pravidlá, tiež mi pripadá také akože nadstranícke dodržiavať tie pravidlá ďalej. 

Ďakujem pekne. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda poslaneckého klubu 

Strapák. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pôvodne som sa ani nechcel zapájať do tejto 

diskusie, ale len jednu vec poviem. Mňa to celkom mrzí, že toto nastalo z večera do rána 

a viacmenej to odôvodnenie, že my nemienime odôvodňovať a prečo? Silvia, ty si nám ani 

neodôvodnila, prečo si vystúpila. Ja som tvoj stranícky spolučlen a vlastne ani neviem, 
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prečo si vystúpila. Dokonca som to musel zisťovať od niekoho iného a principiálne tomu 

nechápem tým dôvodom, ale to je jedno. Ja to nechcem tu rozoberať, ale celkom ma to mrzí, 

že to takto vypálilo, ale tak čo už. Bohužiaľ. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Možno sa takouto terapiou aj 

niekam posunieme. Pán poslanec Ferák. 

 

Mgr. Martin Ferák, poslanec MZ: Ďakujem. Ja som chcel len trošku ujasniť, akože o čo mne ide, 

preto ako som hovoril, nezapájal by som sa do tejto debaty, nevidieť tam ten trucpodnik vo 

forme červeného mora. Podstata, mne vôbec nejde o to, ja so Silviou absolútne nemám 

dôvod mať negatívny vzťah aj naďalej ho chcem mať pozitívny a mne je v zásade jedno, či 

v našom klube je, či nie je. Či je v nejakej rade, teda pardon či je v nejakej komisii, alebo 

nie je. Ide mi len o to, že keď sa raz niečo kreuje na základe nejakých princípov, tak podľa 

tých princípov sa to má držať ďalej. Preto aj na tú otázku samozrejme, moja odpoveď je 

samozrejme. Vždycky treba, ak niečo pomení pomery, tak sa menia potom aj pomery 

príslušných ďalších, nazvime to dcérskych orgánov, alebo organelách toho celku. Takže čo 

je na tom nepochopiteľné? Ak si všimnete, ja som tu bol aj predošlé štyri a presne takto to 

fungovalo vždy. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán predseda 

poslaneckého klubu Méheš s faktickou poznámkou. 

 

JUDr. Matúš Méheš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán starosta. Vážené dámy, vážení páni. 

Dovolím si dať do pozornosti, že je pol deviatej večer. Sme tu od druhej, poprosím vás o čo 

najkratšie príspevky, lebo v podstate je to interná, alebo interpersonálna otázka časti 

zastupiteľstva a poprosím také akcelerovanie príspevkov a čo najkratšie ukončenie tohto 

zastupiteľstva. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S riadnym vystúpením v rozprave 

pani poslankyňa Kulifajová. 

 

Ing. Marcela Kulifajová, poslankyňa MZ: Ja by som len chcela podotknúť. Riešime tu kluby, 

riešime tu racionálne rozhodnutia, riešime tu červené more, ktoré je pred nami. Počty, 

pravidlá, ale kto sa pozrel na Silviu? Na človeka, ktorý má právo niečo cítiť a právo sa 

rozhodnúť. Pán Strapák povedal, že ani nevedel, že Silvia odchádza. Ak ste taký dobrý klub 

a spolupracujete, prečo to nevedel? Prečo neskúmal jej pocity niekto už dávno? Veď toto, 

ako poznám Silviu, nie je rozhodnutie zo dňa na deň. Takže ja by som si len chcela ako 

chcieť niečo je jedna vec, ale aj zmieriť sa s nejakým červeným morom a s nejakým 

rozhodnutím väčšiny, lebo nám ide niekomu o človeka, to je zase druhá vec. Takže naozaj 

ja si myslím ako poznám Silviu, že osobne moju podporu si zaslúži len kvôli tej ľudskosti 

a kvôli tomu, že je naozaj odborne zdatná, zúčastňuje sa všetkých rokovaní, chodí do terénu 

a voliči ju majú radi. Ja neviem na jednu vec vytiahnuť, čo by spravila inak, ako by spraviť 

mala. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou reaguje pán 

predseda Strapák. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Padlo tu moje meno, ja musím zareagovať. No 

viete, na spoluprácu treba dvoch. Keď druhá strana nekomunikuje, ťažko sa chce 

spolupracovať, alebo inak to poviem. Nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie. Čiže, 

keď niekto nevie povedať, že má nejaký problém a zrazu z ničoho nič vystúpi bez slova, 

doslova bez slova a vy ste presne ten istý email dostali všetci ostatní, je to zbytočné tu 
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rozpitvávať, ale akože zbytočne sa na mňa vyvršujete, že ja som niečo viacej neurobil. 

Takže ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: S faktickou na faktickú reaguje pani Kulifajová. 

 

Ing. Marcela Kulifajová, poslankyňa MZ: Ja sa nevyvršujem, len poznám Silviu. Keď sa jej 

pýtam, odpoveď dostanem. Keď cítim, tak mi potvrdí tak, alebo tak. Silvia nie je človek, 

ktorý neodpovie. Silvia nie je človek, ktorý nepovie ak sa jej opýtate. To je všetko. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S riadnym vystúpením v rozprave 

pán predseda Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Ja by som možno trošku to zas dal nohami na zem. 

Nejdeme tu rozprávať, kto je s kým kamarát, kto komu niečo povedal-nepovedal. My sme tu 

zastupiteľstvo. Fungujeme podľa nejakého zákona. Zastupujeme záujmy ľudí a to, či pri 

niekom niečo cítim, alebo necítim, v tomto prípade nie je tak podstatné. Lebo ja by som sa 

mohol pýtať, čo ste cítili, keď ste nášmu kolegovi Marekovi všetci dali tú červenú, že ho 

nechcete v miestnej rade. Vy ho nemáte radi? Vy máte s ním problém? Ale nechcem ísť do 

tejto diskusie. To len aby sme sa na to pozreli, že každá minca má dve strany. Skrátka, 

pochopil som toto ako jasný signál, myslím, že aj náš klub, že teda rozhodli ste sa, že 

nebudete to rešpektovať. Dohody, ktoré na začiatku tvorili orgány tohto zastupiteľstva. 

Musíme to zobrať ako fakt, lebo to sa v tomto momente zvrátiť nedá. Ďakujeme, dali ste 

tým signál možno aj nám, možno aj voličom, ako to beriete. Tak fajn, dobre. Ďakujeme. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán poslanec Bodnár. 

 

Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som rád obyvateľa Pošne doplnil, že 

vlastne chcem to isté povedať, že vy ohýbate pravidlá nejaké, ktoré sa v normálnej politike, 

nie slovenskej politike karpatského typu, ktoré fungujú normálne a vlastne obyvateľ Pošne 

to chcel tak slušne vám naznačiť, že o čo tu vlastne ide. Teraz vôbec nič nehovorím proti 

Silvii, ale poviem čo by som spravil ja, keby som odišiel z klubu. Všetky funkcie, teda 

predseda dozornej rady a takisto člen komisie, člen všetkých komisií by som sa toho vzdal 

a nechal to na ostatných, lebo sú nejaké pravidlá. Ale keďže Sme rodina starostovi poslanci 

sú politici karpatského typu, tak sa tomu vôbec nečudujem. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: No a sme začali skĺzavať k urážkam a medzi nami, ja som 

nedával žiaden pokyn, ani nebudem dávať žiaden pokyn žiadnemu poslancovi, ani to nie je 

v mojom práve a budem rešpektovať ako starosta to, ako rozhodnete vy poslanci medzi 

sebou. Pani predsedníčka Biharyová. 

 

JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja zareagujem na pána poslanca Hercega. 

Mohli sme si ako predsedovia poslaneckých klubov sadnúť po tomto zastupiteľstve, alebo 

niekedy si proste sadnúť, zobrať si nové počty nakoľko od toho prvotného po voľbách, keď 

sme si spolu sadli ešte iba traja a riešili sme, boli traja nezávislí, mali ste desať, my sme 

mali sedem, tam bolo päť. Vtedy sme to riešili. V kľude sme si mohli sadnúť, povedať si 

áno, rovnako vy, ako klub, rovnako my klub, ale aj tí nezávislí, ktorí sú aj teraz pani 

Pilková, alebo teda nezaradené, aby som bola správna, máme na niečo nárok. Máte vy na 

niečo nárok, ale majú aj oni, tí nezaradení na niečo nárok. Mohli sme si sadnúť, mohli sme 

si to prepočítať a pozrieť sa na to a dohodnúť sa na niečom. Ale nie, že takto hŕ prídeme na 

zastupiteľstvo a ideme niečo predkladať. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Kulifajová 
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s faktickou poznámkou. 

 

Ing. Marcela Kulifajová, poslankyňa MZ: Ja už poviem len poslednú vec. Ak sa máme pozerať na 

to, koho ako vidia voliči v posledných pár mesiacoch, ja by som Silvii odporúčala, aby 

vstúpila do nejakej inej politickej strany. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: No ako na tenise. Pani poslankyňa Ďurajková. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Miška, myslím si, že to stále môžeme urobiť, alebo 

môžete ako predsedovia klubov, lebo ty si hovorila v minulom čase, tak ja ťa vyzývam aj 

ostatných zástupcov a predsedov klubov, aby sme naozaj nešili horúcou ihlou veci, sadnite 

si, dajte si počty na papier, ako si sľúbila, že by ste teda mali záujem. Takže vieme, ako to 

dopadne to hlasovanie, ale neberme to za zbernú mincu. Proste si to nejako nastavme, že sa 

stretnete do budúcna. Lebo naozaj o trištvrte na deväť riešiť takéto veci, to je nonsens. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Barancová. 

 

PaedDr. Mária Barancová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Možno len také resumé tomu. 

Teraz veľmi správne ste povedali pani poslankyňa Ďurajková na návrh pani poslankyne 

Biharyovej, že najprv a to je možno odkaz pre Martina, že áno rozumieš nejakým dohodám, 

ale nemyslím si, že by bola teraz taká úcta voči nám, že nám sa tu predloží takýto materiál, 

alebo respektíve sa to povie a pritom neboli tie dohody. Tak si myslím, že tie dohody mali 

byť prvé, keď pani Pilková so včerajším dátumom odstúpila z poslaneckého klubu, tak ste 

sa mali dohodnúť. Mali ste zvolať politické kluby, mali ste sa týmto spôsobom dohodnúť. 

Tiež si nemyslím, že vo vzťahu k nám je to korektné, aby ste tu hovorili, že tu sa robia 

nejaké hry a nejaký infantilizmus a nejaký mečiarovský valec. Takže ja poprosím ozaj 

možno do budúcnosti, možno taká výzva. Máme tu tú koronakrízu, prosím vás pekne, 

trošíčku sa zamyslime, nebojujme. Nemáme prečo bojovať, lebo keby sme boli na iných 

frontoch myslím si, že asi by nám bolo oveľa horšie. Skúsme začať taký korektný dialóg 

spolu. Myslím si a to musím povedať, že v predchádzajúcich obdobiach ozaj neboli takéto 

extra trenice ako sú teraz. Dokonca aj sme sa zdravili a vnímam, že tu ako ani pozdravy nie 

sú. Takže ten základ nejakých hodnôt, ktoré máme mať ako poslanci, tak si myslím, je začať 

od seba. Pozdraviť sa. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Faktická ešte od poslankyne 

Kulifajovej. 

 

Ing. Marcela Kulifajová, poslankyňa MZ: Ja by som ešte chcela podotknúť, že keď sme začínali, 

tak na začiatku boli také dohody, že bol jeden poslanecký klub Vallo. Keď ste prišli s tým, 

že sa rozdeľujete na dva poslanecké kluby, tak sme to akceptovali, ale tiež sa opýtajme, že 

prečo to bolo? Či to nebolo len kvôli nejakému upevneniu si pozície, aby ste mali nejaké 

zastúpenie, lebo vy ste boli prítomní ako dva poslanecké kluby. To je všetko. Tie dohody 

my rešpektujeme. Takže neviem. Ja mám pocit, že sa tiež menia počas toho ako čas beží 

a my rešpektujeme vždy a všetko. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Ferák. 

 

Mgr. Martin Ferák, poslanec MZ: Nechcem už tu zneužívať nejaké poznámky, takže riadny 

príspevok. Tentokrát ako prvé odpoviem, idem odzadu, čiže ja vám presne odpoviem prečo 

vznikli dva kluby. Absolútne na rovinu. Pretože od začiatku bol Team Vallo braný napriek 

tomu, že mal dvanásť členov ako parita voči klubom, jedna k jednej, voči klubom, ktoré 

mali päť a sedem členov. Nebolo rešpektované, že by chodili dvaja zástupcovia za klub 
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Team Vallo na stretnutie klubov. Tak účelovo sa samozrejme rozdelil Team Vallo na sever 

a juh, pričom samozrejme ďalej kooperuje nie preto, že by si potreboval upevniť pozíciu, 

ale preto, že takýmto smiešnym, povedal by som, infantilne, ale vynúteným spôsobom 

musel si vynútiť tie hlasy, ktoré mu reálne z výsledku volieb patria. Takže to je odpoveď na 

vašu otázku. Čo sa týka Mariky, mne vždycky tak sa páči, ako ona pateticky dokáže 

vystupovať, vždy ide o ľudskosť a ekumenickosť a všetci máme byť kamaráti, ale ja 

hovorím aj to, čo sa hovorí voči Silvii, že aká je to dobrá osoba. Podľa mňa je super, ja ju 

mám rád, každého tu mám rád. Ja tu nemám problém. Jediný problém, ktorý mám, keď sa 

príde s absolútne jasným, legitímnym, zrozumiteľným nejakým návrhom a niekto začne 

argumentovať násilne, nezmyselne, tak to ma uráža ako človeka, ktorý má rozum. Nech je 

akýkoľvek výsledok, mne to je v zásade z ľudského aj poslaneckého hľadiska jedno. Ja ale 

nemám rád, keď ma niekto uráža tým, že ide argumentovať nasilu niečím čo je proti 

zdravému rozumu. A to je celé, čo som svojim diskusným príspevkom v tomto chcel 

povedať. A rozhodne nie je ani za Team Vallo, ani za žiaden iný tím, ani proti Teamu Vallo, 

ani proti druhým a ani proti Silvii, ani za Silviu. Neutrálne sa k tomu staviam. Len 

neurážajte ma ako mysliaceho človeka, že budete hovoriť argumenty proti absolútne 

legitímnemu, zrozumiteľnému návrhu z kuchyne nejakých Harry Poterov, alebo ja neviem 

odkiaľ. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dobre, čiže ukončenie diskusie 

znamená, že ak ho schválime, tak tí, ktorí sú v tomto momente na obrazovke ešte môžu 

dorozprávať a už sa nemôžu hlásiť nové príspevky. Chcem sa spýtať aklamačným 

hlasovaním, či ste za to, aby sa takto rozprava ukončila? Kto je za, prosím zdvihnite ruku. 

Jednoznačne prevažná, v podstate jednomyseľná väčšina je za. Takže dorozprávame 

príspevky, ktoré sú. Čiže najprv faktická poznámka pani Biharyová. 

 

JUDr. Michaela Biharyová, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja sa len vyjadrím k tomu, že Team Vallo 

vlastne požadoval mať na stretnutí predsedov klubov dvoch členov. Ešte som nezažila, či už 

je to na samosprávnom kraji, či už je to v Národnej rade, aby keď je stretnutie predsedov 

klubov za nejaký klub len za to, že má viacej členov v tom klube, aby išli dvaja členovia. 

Takže ako nevidela som ani dôvod, prečo keď je jeden klub, by mal mať na stretnutí 

predsedov klubov dvoch členov. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Pán vicestarosta Patoprstý. 

 

Ing. Martin Patoprstý, zástupca starostu Ružinova: Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že predlžujem 

túto agóniu hlavne pre Silviu Pilkovú, ktorá sa stala nechceným terčom a prestrelkou. Ja iba 

zareagujem na Maťa Feráka. Keď sa bavíme o politických výsledkoch, tak Team Vallo, ak 

sa nemýlim, má desať poslancov. Nie dvanásť, podľa politických výsledkov. Čiže aj tam 

došlo nejaké preskupenie na základe politických štruktúr a hodnôt a vstúpili do Teamu 

Vallo dvaja ľudia, ktorí zaň kandidovali. My ako náš klub nezávislých poslancov, ktorí sme 

si poctivo vyzbierali podpisy sme konzistentní a držíme spolu a nemáme potrebu riešiť to 

ďalej. Nemáme potrebu sa starať do vašich interpersonálnych otázok, ale neviem prečo my 

by sme mali byť terčom toho, že vy hádžete na nás, že my teraz sa máme rozhodnúť či 

Silviu odvolať, alebo neodvolať. A takisto neviem, prečo vlastne prišlo k tomu rozdeleniu, 

keďže Peťo Herceg je jeden skvelý, férový človek, výborne viedol váš klub, tak mi to 

pripadá, že skôr vy ste mu neverili a preto ste museli chodiť dvaja na rokovanie klubov. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Pani Barancová, bolo už ukončené hlásenie sa 

do rozpravy, čiže už sa nemôžete prihlásiť a posledný v rozprave vystúpi pán poslanec 

Machata, ktorému by som sa tak, aj keď ja som to fakt nespôsobil, ale spolu s pani Pilkovou 



82 

 

chcel ospravedlniť za to, čo sa tu teraz deje. Pán poslanec Machata, nech sa páči. 

 

Mgr. et Mgr. Marek Machata, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som len dve stručné 

poznámky. V podstate na moju adresu tu odznela jedna veta, tak na ňu odpoviem. K tým 

poznámkam o konzorciách poviem len toľko, že ak by všetci, ktorí sú v tejto rokovacej sále 

teraz prítomní dodržiavali dohody, respektíve správali sa férovo, mohlo to rozdelenie tých 

klubov vyzerať trochu inak dnes. Tým narážam teda na tú poznámku o tých konzorciách. 

Nie na pani Pilkovú, aby bolo jasné a tá druhá vec je, že naozaj to neberiem osobne, to čo 

povedal Kamil, že teraz by som si myslel, že všetci, ktorí ste spôsobili to červené more máte 

niečo proti mne. Takže naďalej vás budem zdraviť a naďalej budem s každým z vás 

vychádzať dobre. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, keďže sme schválili 

procedurálny návrh o ukončení rozpravy k tomuto bodu, týmto vyhlasujem rozpravu za 

ukončenú a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

Mgr. Michal Vicáň, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. No blížime sa na koniec, teda miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti v návrhu bodu číslo 10D predkladá návrh na odvolanie voľbu 

člena dotačnej komisie miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Ružinov a ja 

vás poprosím pán starosta, aby ste podľa predloženého materiálu dal o tomto hlasovať. 

Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hlasujte o návrhu 

uznesenia, ako bolo predložené. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie nebolo prijaté počtom hlasov osem za, štrnásť 

proti, jeden vedome nehlasoval z dvadsaťtri prítomných. 

hlasovanie č. 28 

za: 8  proti: 14  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1 

 –  návrh uznesenia nebol prijatý 

 

Bod č. 11 

Interpelácie 
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďalším bodom programu je bod Interpelácie a dámy a páni 

bez úvodného slova otváram rozpravu k tomuto bodu. Chcem sa spýtať, či chce niekto 

podať interpeláciu? Pani poslankyňa Ďurajková, nech sa páči máte slovo ako prvá. 

 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo bez úvodného antré. Chcela by som 

interpelovať pána starostu o predloženie informácie, koľko ohlásení odstránenia reklamnej 

stavby je aktuálne podaných na stavebný úrad Mestskej časti Ružinov od strany Magistrátu 

hlavného mesta Bratislava rozdelených podľa počtu čakajúcich podaní rozdelených podľa 

rokov podania a počet vybavených podaní za rok 2019? Týka sa to teda vizuálneho smogu. 

Pán starosta ja dúfam, že túto informáciu nám poskytnete. Ja verím, že stavebný úrad má 

nejaké tabuľky s týmito informáciami a že nám ich budú vedieť predložiť. Ďakujem za 

slovo. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem. Nemyslím si, že má, ale skúsime ich vyrobiť, 

pričom musím povedať, že na odstránenie billboardu je potrebné normálne konanie 

o odstránení stavby. To sa nedá urobiť len tak rozhodnutím. To je také isté konanie, ako keď 

žiadate vydať stavebné povolenie, tak rozhodnutie o odstránení stavby je tiež. Čiže nie je to 

taká jednoduchá vec. Pán predseda Herceg, nech sa páči. 
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Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Ďakujem. Ja tu mám interpeláciu všetkých prítomných členov 

oboch klubov Team Vallo a tím Ružinov a je to interpelácia na pána prednostu mestskej 

časti. Chceli by sme poprosiť pána prednostu o informáciu k zmluve o dielo stavebného 

dozoru s Ing. Milanom Šujanom v zložení informácií, kde, kedy, akým spôsobom bola tam 

táto rámcová zmluva súťažená plus predloženie cenových prieskumov, prípadne ostatných 

cenových ponúk a akou formou bolo vedené obstarávanie a realizované. Boli tam nejaké 

otázky, tak nechceme to rozpitvávať, ale budeme mať informácie a pozrieme sa na ne a je to 

v poriadku. Vieme, že teda daný víťaz nemá oprávnenie na vykonávanie stavebného dozoru, 

na druhej strane nebolo to ani v súťaži a môže posunúť teda to oprávnenie na 

subkontraktora, čo ale nie je štandardná vec. Takže len aby ste vedel, že prečo je ten dôvod, 

prečo sme sa na klube o tom bavili. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Okej. Ja som si ináč nie istý, či môže interpelovať 

prednostu, ale beriem to ako interpeláciu starostu, ktorú posuniem na prednostu. Nasleduje 

pán predseda Strapák. 

 

Ing. Peter Strapák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Takže táto interpelácia je presne rovnako 

podávaná všetkými prítomnými členmi nášho klubu. Asi teda tiež nebude spĺňať tú 

náležitosť, že máme tu síce prednostu, ale asi cez vás teda. Čiže prečítam to znenie. Chceli 

by sme interpelovať pána starostu ohľadom faktúry zverejnenej na webe Ružinov.sk na 

nákup päťsto kusov ochranných pomôcok o informácie. Odrážka. O aké konkrétne ochranné 

pomôcky sa jednalo? Typ, model. Druhá odrážka. Zverejnenie skenu danej faktúry. Tretia. 

Predložiť urobený cenový prieskum, ktorý potvrdil, že v danom čase bol tento nákup 

najvýhodnejší a štvrtá, kde a kedy boli tieto ochranné pomôcky distribuované. Ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Na väčšinu vám viem odpovedať 

hneď. Išlo o tieto jednorazové testy na COVID-19, ktoré ste absolvovali aj vy pred týmto 

zastupiteľstvom. Prieskum doloží prednosta samozrejme, všetky tie veci, ktoré boli 

vykonané aj s tou faktúrou. Čiže je to päťsto kusov jednorazových testov na COVID-19. 

Tieto testy majú certifikát. Nie sú z Číny, sú z Hongkongu a majú certifikát 

/nezrozumiteľné/... nemeckej certifikačnej firmy. Majú ISO certifikát. Nie je to teda taký 

test, aký sa dá kúpiť napríklad na internete z tých čínskych rýchlotestov a zatiaľ ešte 

distribuované neboli, pretože sa nám podarilo vybaviť sponzorsky veľké testovanie PCR 

testami pre domovy dôchodcov a ten plán je z rozhodnutia krízového štábu. Takže po tomto 

prvom testovaní, ktoré dnes skončilo, boli testovaní poslední zamestnanci Domovu 

dôchodcov Pažítkova. Tak odteraz každý týždeň rýchlotestami pretestujeme všetkých 

zamestnancov domovov dôchodcov. Aby sme teda aspoň priebežne sledovali. Bojíme sa 

veľmi tej nákazy ako bolo v niektorých iných domovoch dôchodcov. Teda prieskum trhu, 

faktúra a tak, vám bude všetko doložené. Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú ďalšie 

interpelácie, tak končím bod interpelácie. 

 

Bod č. 12 

Rôzne 
 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: A otváram posledný bod zastupiteľstva a to je bod Rôzne. 

Nech sa páči dámy a páni, môžete sa prihlásiť do bodu Rôzne. Pani poslankyňa Bacigalová, 

nech sa páči. 

 

Mgr. Eva Bacigalová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Tak ak dovolíte, ja by som na záver 

hádam povedala niečo príjemné. Ja by som sa veľmi rada chcela aj ako predsedníčka 

sociálnej komisie a myslím, že hovorím aj za celý Tím Ružinov veľmi pekne poďakovať 

a začnem dvoma dámami, ktorých meno by tu dnes malo padnúť a to je pani Renáta 
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Kňezovič a pani Mária Straková. Sú to dámy, ktoré šéfujú našim dvom zariadeniam 

sociálnych služieb. Po B ja som s nimi bola počas tejto koronakrízy, ktoré stále teraz trvá, 

v kontakte. Obe boli skutočne veľmi precízne pripravené na situáciu ešte skôr, než začala 

byť dramatická. To by som chcela naozaj podčiarknuť, lebo to nebolo úplne bežné, ako sme 

mali možnosť vidieť. Obe sa neustále a aj v súčasnej dobe veľmi intenzívne starajú o to 

s nasadením všetkých síl, aby ako zamestnanci, tak aj klienti našich zariadení sociálnych 

služieb boli v bezpečí aj nad rámec svojich pracovných povinností. Obzvlášť by som sa 

chcela poďakovať miestnemu úradu a všetkým ľuďom, ktorí zabezpečili to, že všetci klienti 

aj všetci zamestnanci týchto zariadení boli testovaní kvalitným testom na COVID-19 

a myslím si, že je veľmi dobrou správou pre nás všetkých, že všetci naši klienti v týchto 

domovoch sú v poriadku. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za milé slová, pani 

poslankyňa. Vidím, že sa hlási pán poslanec Gečevský, tak dovoľte mi vstúpiť do toho. 

Veľmi by som chcel za posledné týždne opäť raz poďakovať aj dobrovoľným hasičom 

z Ružinova, ktorí zase urobili veľké množstvo zásahov nielen u nás, ale aj v susednej 

Vrakuni a naozaj neviem, čo by sme bez nich robili. Čiže veľmi si vážime vašu prácu. 

Okrem iného vám aj postavili máje v štyroch častiach Ružinova, takže môžete aj svojich 

voličov poslať, že sa môžu potešiť májom aj keď sme z toho nerobili kultúrnu aktivitu teda 

kvôli COVID-u, ale tiež za to vďačíme našim hasičom. Dúfam, že ich dáte o mesiac aj dole 

potom. Pán poslanec Gečevský. 

 

Nikolaj Gečevský, poslanec MZ: Ja by som len v skratke chcel takisto sa pripojiť k pani 

Bacigalovej. Tiež vnímame veľmi intenzívne ako sa snaží mestská časť a zamestnanci 

mestskej časti pomáhať. Samozrejme včetne dobrovoľníkov a mimo iného by som chcel 

veľmi pekne takisto poďakovať, že si na nás niekto spomenul aj v Národnej rade, pani 

poslankyňa Kozelová Monika prostredníctvom pána vicestarostu Patoprstého, že nám dodali 

do vozidiel nápoje, ktoré sú s vitamínmi, s minerálmi, so soľami, ktoré naozaj potrebujeme 

a je to úplná maličkosť, ale sme veľmi radi, že aj na takéto niekto veci myslí. Veľmi pekne 

ďakujem. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne. Do rozpravy v bode Rôzne ešte pán 

predseda Herceg. 

 

Mgr. Peter Herceg, poslanec MZ: Áno pokračujem v štafete ďakovania aj za náš klub chcem 

všetkým pracovníkom, zamestnancom, každému v tejto mestskej časti od starostu až po tých 

posledných, teda nie posledných, ale každý, ktorý nejako pomohol a pomáha zvládať toto 

špecifické obdobie. Ďakujeme za obidva kluby Team Vallo a aj my sa budeme snažiť 

pomáhať, keď bude čokoľvek treba aj od našich poslancov, tak sme tu k dispozícii. 

 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova: Ďakujem veľmi pekne dámy a páni. Tým, že sa nikto ďalší 

nehlási do rozpravy, končím aj rozpravu k bodu rôzne. Ďakujem aj za tieto milé slová pán 

Herceg, Máte bundy dobrovoľníkov, máte bagy dobrovoľníkov, ako všetci poslanci, takže 

môžete všetci aj oficiálne reprezentovať mestskú časť pri pomáhaní. Využijem túto 

príležitosť, aby som vám pripomenul, že tí z vás, ktorí si vyžiadali tie potravinové balíčky, 

nezabudnite si ich vyzdvihnúť, tých stojedenásť kusov. Čiže sú tu vonku pred miestnosťou. 

Myslím, že aj označené menami. To sme si neni istí, ale určite kolegyne vám to pomôžu tam 

rozdristribuovať podľa toho, kto si koľko objednal. A na úplný záver rokovania tradične mi 

dovoľte požiadať vás o záverečnú prezentáciu a hlasovaním, vyjadrením svojej prítomnosti. 

Poprosím vás, aby to nebolo tak, že niekto nechal zabudnutú kartu, tak aj stlačte nejaký 

gombík, aby ste prejavili svoju prítomnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem 

vám veľmi pekne za priebeh nášho zastupiteľstva, aj keď sme prebrali ostré témy, že bol 
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veľmi kultivovaný a vidíme sa na najbližšom zastupiteľstve, predpokladám v júni.  Ďakujem 

vám pekne. 
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