Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa zo dňa 28. 04. 2015
Otvorenie – JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Otvoril V. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktoré ako uviedol
sa koná v riadne schválenom termíne. Z rokovania ospravedlnil poslanca Bc. Michala Behúňa
a poslanca Ing. Michala Hrapka z pracovných povinností a pani poslankyňu Mgr. art Janu Némethovú,
pána poslanca Bc. Mareka Pospíchala z dôvodu práceneschopnosti. Privítal všetkých prítomných
hostí, riaditeľky základných a materských škôl, členov riadiaceho orgánu spokojného bývania,
zástupcov mestskej polície, ako aj štátnej polície. Ďalej ospravedlnil poslankyňu mestského
zastupiteľstva Soňu Svoreňovú z pracovných povinností a oznámil, že zástupca starostu PhDr.
Stanislav Bruna príde neskôr, z pracovných povinností.
Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny a počtu prítomných poslancov miestne zastupiteľstvo je
uznášania schopné v počte 10 poslancov, ale v konečnom dôsledku po príchode PhDr. Stanislava
Brunu bude 11 poslancov.
Voľba členov návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov
a zapisovateľa zápisnice:
1. Návrhová komisia:
1. Ing. Ladislav Kugler
2. Ing. Milan Šindler
2. Overovatelia zápisnice

1. Ing. Ľubomír Czaja
2. Ing. Anna Murcinová

3. Skrutátori:

1. Ing. Drahomíra Kňažníková
2. Mgr. Iveta Pochlopeňová

4. Zapisovateľ zápisnice:

1. Mgr. Denisa Sedmáková

Opýtal sa či má niekto iné návrhy, poprípade doplnenie. Dal hlasovať o voľbe členov návrhovej
komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov a zapisovateľa zápisnice, tak
ako boli prečítaní.
Počet prítomných: 10
Hlasovanie: ZA: 10/ PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že návrh bol prijatý.


Starosta Martin Kuruc – chcel by upriamiť pozornosť k bodu č. 6. Verejné vyhlásenie ku
Skládke odpadu z bývalého závodu – Chemické závody Juraja Dimitrova, parc. č. 3144/4, k. ú.
Vrakuňa., ozvala sa mu Televízia Bratislava, ktorá príde na rokovanie zastupiteľstva o desiatej
hodine, aby spravili záznam o danom probléme. Starosta požiadal poslancov Miestneho
zastupiteľstva, ak by mali skôr ako o desiatej pristúpiť k tomuto bodu, aby pokračovali
v ďalších bodoch a keď príde televízia, aby sa vrátili k bodu č. 6. Opýtal sa na verejný súhlas,
či o tom nemusia hlasovať, všetci súhlasili.



Starosta Martin Kuruc - spýtal sa či má niekto návrhy a pripomienky a doplnenie k programu
rokovania.
Poslanec Czaja – navrhol vypustiť z programu bod č. 13.:
 Bod č. 13 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na
rok 2015. Na finančnej komisii dali návrh, aby sa tomuto bodu venovali až komplexne
v súvislosti s ostatnými vecami v rámci rozpočtu, tak isto dotácie nie sú rozdelené v plnej
výške, takže navrhuje tento bod vypustiť a zahrnúť ho do ďalšieho zastupiteľstva.
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Starosta Martin Kuruc – upozornil, že ak tak rozhodnú všetci poslanci, môže sa to vypustiť.
Predkladateľka je pani prednostka – Ing. Lýdia Adamovičová, ak bude všeobecný súhlas,
nemusí sa o tom hlasovať. Na odporúčanie finančnej komisie, sa daný bod prerokuje v júni,
keď sa bude robiť úprava rozpočtu. Opýtal sa, či je všeobecný súhlas, všetci súhlasili, aj pani
prednostka. Predkladateľka – pani prednostka stiahla bod č. 13 z rokovania miestneho
zastupiteľstva.
 Starosta Martin Kuruc – sa opýtal na ďalšie zmeny v programe, nikto nereagoval.
 Pán poslanec Galo požiadal o to, aby sa v bode Rôzne prezentovala firma Doggie – starosta
súhlasil.
 Dal hlasovať o programe ako sa dohodli, s tým, že bod č. 13. je stiahnutý a bod č. 6 sa
posúva na desiatu hodinu, keď príde Televízia Bratislava.
Počet prítomných: 10
Hlasovanie: ZA: 10/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval že uznesenie a pozvánka s bodmi je prijatá podľa predloženého návrhu.
Starosta Martin Kuruc – Bod 2
Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka MČ
 Alena Kaňková, kontrolórka MČ – vzdala sa úvodného slova.
 Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu.
 Do diskusie sa nikto neprihlásil.
NÁVRHOVÁ KOMISIA: prečítala návrh uznesenia ako bol predložený.
 Starosta Martin Kuruc – dal hlasovať.
Počet prítomných: 10
Hlasovanie: ZA: 10 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.


Starosta Martin Kuruc – Bod 3
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka


Prednostka Adamovičová – uviedla, že materiál obsahuje kontrolu plnenia uznesení v troch
častiach: ktoré sa splnili, uznesenia, ktoré ostávajú v plnení a uznesenia, ktoré sa vypúšťajú zo
sledovania.
 Predložila návrh na schválenie predĺženia termínu dvoch uznesení, ktoré boli termínované
na dnešné zastupiteľstvo. Odôvodnila to, je to v materiáloch Miestneho zastupiteľstva.
 Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu.
 Poslanec Czaja – chcel sa informovať ohľadom prílohy uznesení za volebné obdobie 20102014, ktorá v materiáloch chýba, našiel tam len prílohu ohľadom uznesení 2014-2018.
 Prednostka Adamovičová – sa ospravedlnila, že to je len v dôvodovej správe, dodala, že
v januári bolo predložené plnenie uznesení za minulé volebné obdobie v širokom rozsahu,
chceli to predložiť aj teraz, ale nakoľko je na miestnom úrade vykonávaný audit a dané
uznesenia sú prerokovávané s audítorkou. Ďalej sa vyjadrila, že s odporučením audítorky budú
uznesenia predložené v júnovom zastupiteľstve.
 Starosta Martin Kuruc – ukončil diskusiu. Dal slovo návrhovej komisii.
NÁVRHOVÁ KOMISIA: prečítala návrh uznesenia ako bol predložený.
 Starosta Martin Kuruc – dal hlasovať.
Počet prítomných: 10
Hlasovanie: ZA: 10/ PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
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Starosta Martin Kuruc – privítal zástupcu starostu PhDr. Stanislava Brunu.



Starosta Martin Kuruc – Bod 4

Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2014.
predkladá: Mgr. Kristián Kevický, riaditeľ obvodného oddelenia PZ Vrakuňa

















Mgr. Kristián Kevický – poďakoval za pozvanie, a za spoluprácu, uviedol materiál, čo sa týka
bezpečnostnej situácie, porovnal situáciu v rokoch 2011 – 2014. Zhodnotil, že trestná činnosť
vo Vrakuni má klesajúcu tendenciu, čo sa týka priestupkov a trestných činností. Čo sa týka
Pentagonu, hlavný nápor výjazdov začína v letných mesiacoch, trestná činnosť klesá
chladnejšími mesiacmi.
Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu.
Poslanec Tomáš Galo – poprosil o kontrolu nového značenia – zákazu prejazdu na Brezovej
ulici, registruje ignoráciu a nedodržiavanie značenia a maximálnej povolenej rýchlosti.
Poslanec Milan Šindler – bezpečnostnej situácii by chcel priradiť aj skládku CHZJD, poprosil
pána náčelníka, aby ostal aj k bodu č. 6, keď sa bude prerokovávať skládka, lebo si myslí, že aj
v tomto bode prichádza k trestnému činu neznámeho páchateľa, nakoľko samotný Žitný ostrov
je pásmo ochrany č. 2 pre vodné zdroje a vyteká tam táto skládka cca 20 rokov bez akejkoľvek
štátnej podpory a devastuje sa životné prostredie a zdravie občanov. Navrhuje p. Kevickému ,
aby ostal, ohľadom štrajkovej pohotovosti, ktorá možno prerastie aj do nejakého štrajku
a občianskej neposlušnosti a bol nápomocný v budúcej činnosti.
Starosta Martin Kuruc – vyzval p. Kristiána Kevického aby odpovedal na otázky.
Mgr. Kristián Kevický –
 vyjadril sa, že Brezová – jednosmerka – na meranie rýchlostí oni nemajú prístroje, ale nie
je problém osloviť KDI (krajský dopravný inšpektorát), ktorý disponuje zariadením.
Kedykoľvek je problém, alebo niekto vie nahlásiť čas, kedy sa to porušuje, má na to
upozorniť p. Kevického elektronicky (e-mailom) kristian.kevicky@minv.sk, nie je problém
preposlať to do KDI a nejakým spôsobom to vyriešiť.
 čo sa týka skládky, s pánom poslancom to osobne prejednával, ešte pred voľbami, poskytol
aj kontakt na pána z prezídia, ktorý je najvyšší postavený funkcionár v rámci Slovenska,
ktorý rieši environmentálne záležitosti. Nevie ako v minulosti stretnutie dopadlo a aké
stanovisko zaujali na prezídiu. Ak bol spáchaný trestný čin, je na mieste, aby polícia
konala, je tam otázka do akej miery bolo znečistené prostredie, spodná voda, či trestný čin
spadá do jurisdikcie, či vlastne majú kompetencie na objasňovanie takejto veci, záleží aj od
toho aká tam bola trestná sadzba, do akej miery je životné prostredie poškodené.
Poslanec Milan Šindler – bol s pánom podplukovníkom, odovzdal mu komplet materiálovú
časť, všetky záznamy od roku 1989, aj z roku 2000, aj 2008, aj 2012, úniky ropných látok, aj
chemických látok, s tým, že sa podplukovník vyjadril, že to do dvoch týždňov vyrieši, po
dvoch týždňoch sa mu ozval, aby mu dal ešte týždeň a následne už nedvíhal telefón. Nakoniec
už nevybavil nič.
Poslanec Marek Zajíček – otázka a podnet, poukázal na neprispôsobivých občanov pri bufetoch
Bebravská a Tesco, kde sa združujú, robia neporiadok, znečisťujú priestranstvo, prosí
o vytvorenie tlaku na tieto osoby, aby im štátna polícia dokázala znepríjemniť život natoľko,
aby sa odtiaľ presunuli niekam inam, ideálne preč z Vrakune.
Poslanec Juraj Štubniak – poukázal na križovatku Majerská-Borovicová, kde sa nachádzajú
kontajnery na separovaný zber, ktoré zasahujú do križovatky. Žiada políciu o upozornenie
OLO, aby si to v rámci bezpečnosti posunuli niekam inam.
Starosta Martin Kuruc – reagoval, že Mestská časť Bratislava-Vrakuňa upozorní OLO na
kontajner, nakoľko je to na pozemkoch mestskej časti, je to verejné priestranstvo, čo sa týka
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okolia zdravotného strediska Bebravská, predbehol Mgr. Kevického, rieši to aj Mestská časť,
tým, že dáva výpovede jednotlivým stánkárom, ktorí tam sú, pretože to je istou prevenciou,
keď tam nebudú stánky, nebudú tam bezdomovci. Zhodnotil, že nie je to jednoduché so
stánkarmi, nakoľko niektorí sú na pozemkoch mestskej časti, niektorí sú na pozemkoch
hlavného mesta, výpovede majú, nechcú sa odtiaľ odsťahovať, čiže je to aj právne trošku
ťažké. Čo sa týka stánkov – mestská časť sa tomu venuje, čo sa týka bezpečnosti je to na
štátnej a mestskej polícii. Informoval, že od prvého apríla má mestská časť o jedného
mestského policajta viacej. Očakáva sa razantnejší prístup. Ešte doplnil ohľadom situácie na
Brezovej, že v bode č. 17 sa venujeme celkovej dopravnej situácii Brezová – Priehradná –
Podpriehradná. Oznámil, že komunikoval aj s krajským dopravným inšpektorátom, že oni tam
posilnia hliadky a budú merať rýchlosť. Hliadky čo sú vo Vrakuni, dohliadajú na poriadok
mestskej časti – okolo Pentagonu a tam by mal zasahovať Krajský dopravný inšpektorát.
Starosta Martin Kuruc – ukončil diskusiu. Dal slovo návrhovej komisii.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: prečítala návrh uznesenia ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc – dal hlasovať.
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.


 Starosta Martin Kuruc – Bod 5
Správa o činnosti a výsledkoch práce Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava-Ružinov za
rok 2014.
predkladá: Milorad Bosiok, zástupca veliteľa okrskovej stanice
 Starosta Martin Kuruc – oznámil, že pán Bosiok sa vzdáva úvodného slova, materiál/správa
bola všetkým doručená, všetci sú informovaní.
 podotkol, že o jedného príslušníka má mestská časť Bratislava-Vrakuňa viacej, od
prvého apríla sa to podarilo dohodnúť s náčelníčkou mestskej polície.
 zhodnotil, že je to nárast o 100%, z jedného mestského policajta máme dvoch, očakáva
od nich, že budú dôslednejšie kontrolovať a výsledky budú lepšie a lepšie.
 informoval o možnom zvýšení policajtov na troch na konci roka. Porovnal Mestskú
časť Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Ružinov, že majú troch mestských
policajtov.
 Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu.
 Poslanec Ľubomír Czaja – v správe si prečítal, že v minulom roku sa vo Vrakuni riešilo 1080
priestupkov, z toho 206 priestupkov, 20% sa konalo na Bebravskej ulici. Navrhol kontrolovať
v sobotu ráno medzi 8:00-10:00 alkohol na verejnom priestranstve.
 Poslanec Juraj Štubniak – vyjadril nespokojnosť s mestskou políciou a ich nevykonaným
zásahom.
 Poslanec Tomáš Galo – pripomienka na p. starostu, do Vrakunských novín uverejniť čísla
Mestskej polície.
 Starosta Martin Kuruc – prisľúbil urobiť rozhovor so zástupcom mestskej polície do
Vrakunských novín.
 Poslankyňa Anna Murcinová – otázka – na Rajeckej ulici 74 priestupkov, či sa týkajú hlavne
trhoviska, alebo o aké priestupky sa jedná, ďalej oznámila, že sú tam ďalšie priestupky –
podmienka držania psov. Či sa kontroluje, že sú psi voľne pustení bez vodítka, alebo či
kontroluje mestská polícia aj to, majitelia po nich odpratujú výkaly. Podala podnet na častú
kontrolu na pešej zóne, tam veľa ľudí doslova venčí psov.
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Zástupca Milorad Bosiok – poďakoval za slovo a začal odpovedať na podnety a otázky. Čo sa
týkalo priestupkov na ulici Bebravská, ten problém bol najvypuklejší s neprispôsobivými
a bezdomovcami, okolo zdravotného strediska. Prehadzujú si ich s mestskou políciou
z Podunajských Biskupíc. Čo sa týka výjazdu k pánovi poslancovi Štubniakovi, vyjadril sa, že
cez víkendy majú nedostatok policajtov, niekedy ich vypožičiavajú aj do iných mestských
častí, tak je možné, že v daný čas prebiehali iné akcie, preto je lepšie využívať telefónne číslo
159, alebo na okresnú stanicu priamo do Ružinova. Čo sa týka psov informoval, že záleží od
toho ako sa to rieši, v policajnom systéme. či je to riešené VZN, alebo pod zákonom. Nedá sa
hľadať celkovo, viazne systém. Vyzdvihol aktivitu nového policajta.
 Starosta Martin Kuruc – potvrdil šikovnosť nového policajta.
 Starosta Martin Kuruc – ukončil diskusiu. Dal slovo návrhovej komisii.
NÁVRHOVÁ KOMISIA: prečítala návrh uznesenia ako bol predložený.
 Starosta Martin Kuruc – dal hlasovať.
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.




Starosta Martin Kuruc – Preskočil Bod 6

 Starosta Martin Kuruc - Bod 7
Správu k stavu odkúpenia pozemku parc. č. 1168/2, v katastrálnom území Vrakuňa, o výmere
348 m2, vedeného na LV č. 1095 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 348 m2, od súčasného
vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava.
predkladá: Jana Adamová, konateľka
 starosta Martin Kuruc – dal slovo konateľke Spokojného bývania, pani Jane Adamovej.



Konateľka Jana Adamová – stručne zhrnula prečo tento bod bol zaradený do programu
miestneho zastupiteľstva. Vysvetlila, že zatiaľ nie je možné splniť uznesenie, ktoré bolo prijaté
v predchádzajúcom období, aby spoločnosť Spokojné bývanie odkúpila pozemok, pod fitnes
centrom, ktoré dostalo do majetku v rámci zlúčenia s Vrakunskou rozvojovou. Vznikli tam
v roku 2002, 2003 pohľadávky, ktoré eviduje magistrát, ktoré nie sú evidované v účtovníctve
spokojného bývania a z tohto titulu magistrát nezaradil požiadavku spokojného bývania na
odkúpenie pozemku do programu rokovania Mestského zastupiteľstva.



Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto nezapojil, vyzval návrhovú
komisiu na prednesenie návrhu uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: prečítala návrh uznesenia, tak ako bol prednesený.
 Starosta Martin Kuruc – dal hlasovať.
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.



Starosta Martin Kuruc – Bod 8

Návrh na udelenie odmeny kontrolórke Mestskej časti
Szakáčovej za obdobie január – marec 2015.
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Bratislava – Vrakuňa Ing. Emílii

Predkladá: Ing. Ľubomír Czaja, poslanec
 Starosta Martin Kuruc – poprosil predkladateľa poslanca Czaju o úvodné slovo.
 Poslanec Czaja – v skratke predniesol návrh vyplatenie odmeny kontrolórke, ktorá už ukončila
svoje pôsobenie v mestskej časti. V podstate ten návrh je z toho dôvodu, aby bývalá
kontrolórka mala uzavreté finančné záležitosti voči mestskej časti. Bol požiadaný ako predseda
finančnej komisie dať tento návrh, takže v zmysle tohto uznesenia odporúča prijatie tohto
uznesenia.
 Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu
 Poslankyňa Schwartzová – požiadala o krátku 5 minútovú prestávku.
 Starosta Martin Kuruc – po prestávke otvoril znovu diskusiu.
 Poslanec Czaja – ospravedlnil sa, lebo si neuvedomil, že materiál nebol prerokovávaný
v komisiách pri Miestnom zastupiteľstve. Navrhol pozmeniť uznesenie na výšku odmeny
1.000€. Oznámil, že pani kontrolórka nedostávala žiadne odstupné v rámci svojho ukončenia,
čiže toto by mala byť jej štandardná odmena, s tým, že ukončila svoj pracovný pomer
štandardnou mzdou bez nejakého odstupného navyše.
 Starosta Martin Kuruc – oznámil návrhovej komisii, že pán predkladateľ si autoremedúrou
osvojil z 1.300€ na 1.000€. Vyzval návrhovú komisiu aby prečítali návrh uznesenia.
NÁVRHOVÁ KOMISIA: prečítala návrh uznesenia, tak ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 10 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 1
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.


 Starosta Martin Kuruc – bod 9
Úprava schváleného plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaVrakuňa na I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka
 Kontrolórka Kaňková – v krátkosti pripomenula, že uznesením 16/III/2015 zo dňa 27.1.2015
bol schválený plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015, tak ako je uvedené v dôvodovej
správe, v ktorej je skonštatované, že zamestnankyňa, ktorá zastávala post referenta personálnej
práce a miezd dala výpoveď a skončila pracovný pomer k 31.3.2015. Takisto uviedla, že
v súčasnosti mestská časť zabezpečuje výkon personálnej a mzdovej agendy na základe dohody
o pracovnej činnosti. Z dôvodu, že došlo k odovzdávaniu a preberaniu agendy, vrátane
osobných spisov, kontrolórka si nedovolila vstúpiť do tohto protokolu, preto navrhla vypustiť
tieto dve kontroly v rámci prvého polroku a podotkla, že ich môže zahrnúť v rámci
schvaľovania plánu do pracovnej činnosti na druhý polrok 2015.
 Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu k tomuto bodu.


Poslanec Štubniak – návrh na doplnenie navrhnutého uznesenia, nakoľko mal pochybnosť, že
či boli odmeny poslancom vyplácané podľa odmeňovacieho poriadku. Navrhol bod 3, ktorý sa
dopĺňa v časti 3 – text: „Následnú finančnú kontrolu vyplácania odmien poslancom za prvý
štvrťrok 2015, za účelom zistenia, či boli tieto vyplácané v súlade s pravidlami odmeňovania
poslancov zo dňa 01.10.2012.“ má dôvodné podozrenie, že neboli. Návrh na doplnenie
uznesenia odovzdal návrhovej komisii.
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Starosta Martin Kuruc – opýtal sa Ing. Kaňkovej /kontrolórky/ či si doplnenie osvojuje
autoremedúrou. Odpovedala, že nie. Oznámil, že budú hlasovať. Upozornil, že v rámci nových
pravidiel sa plánuje aj nový návrh odmeňovania, nakoľko doterajší je komplikovaný.
Poznamenal, že pani pracovníčka z personálneho a mzdového bola vo výpovednej lehote a ak
náhodou pochybila a pri finančnej kontrole sa zistí, že niekomu neboli odmeny vyplatené,
dodatočne sa to vyplatí. Ospravedlnil sa, že určite to nebolo zavinené úmyselne.
Poslanec Czaja – vzhľadom na to, že do konca prvého polroku ostávajú ešte dva mesiace,
nechal by na zváženie ponechať plán finančnej kontroly; jeho pôvodné dva body. Vyjadril
názor, že čím neskôr sa to bude robiť, tým ťažšie sa bude v materiáloch pátrať a hľadať.
Zastupiteľstvo bude až v septembri, tak by bolo dobré aj v letných mesiacoch s týmto niečo
urobiť.
Poslankyňa Schwartzová – chcela potvrdiť, slová „predrečníka“ keďže je agenda v štádiu
„odovzdávačky“, práve výkon požiadavky, ktorú pán Štubniak vyžaduje, naráža na
nespracovanie. Myslí si, že by s úplnou ľahkosťou ponechala časti trojku, tak isto mimopracovnú činnosť dohody na mzdovú agendu. Ak sa nenachádza materiál na úrade, je vždy do
konca júna možnosť, vyžiadať tie papiere naspäť, alebo aspoň spraviť kópiu z toho roka..
Kontrolórka Kaňková – sa vyjadrila, že nič neodišlo mimo úrad, osobné spisy sa na miestnom
úrade nachádzajú a registratúrny poriadok hovorí o tom, koľko rokov sa musia osobné
a mzdové spisy ukladať a uchovávať aj vzhľadom na archív. Vzhľadom na to, že je prijatý
nový človek, ktorý si potrebuje prebrať agendu, aby sa v tom on sám zorientoval kontrolórka si
nedovolia vstúpiť do procesu vzájomného odovzdávania. Len z tohto dôvodu si dovolila
upraviť tento návrh. Ide o rok 2014, a hovorilo sa aj o roku 2015 čo sa týka výkonu kontroly,
nie je problém vykonať kontrolu, ale vstupovať do vlaku, pokiaľ si to nová zamestnankyňa
nepreberie.
Poslankyňa Schwartzová – faktická poznámka – keby požiadavku posunuli na septembrové
zastupiteľstvo, bolo by to možné?
Kontrolórka Kaňková – odpovedala, že na najbližšom zastupiteľstve to navrhne zaradiť do
druhého polroku 2015. to znamená, že výkon samotnej kontroly môže prebiehať v letných
období a v septembri môže byť výstup za rok 2014. Nevidí v tom problém, keď sa schváli plán
kontrolnej činnosti pre druhý polrok.
Poslankyňa Schwartzová – faktická poznámka – opýtala sa, či to môžeme spraviť v tomto
uznesení, že to presúvame na druhý polrok.
Kontrolórka Kaňková – v zmysle zákona o obecnom zriadení, návrh plánu o kontrolnej
činnosti musí byť zverejnený aj na webovej stránke, predtým ako príde na zastupiteľstvo.
Starosta Martin Kuruc – opýtal sa kontrolórky, či plánuje v druhom polroku vykonať tú
kontrolu, či dáva džentlmenské slovo?
Kontrolórka Kaňková – súhlasila.
Starosta Martin Kuruc – ukončil diskusiu a dal slovo návrhovej komisii.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prvý návrh uznesenia, ktorý predložila bol doplňujúci od pána Štubniaka.
Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 11
 Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
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Skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Starosta Martin Kuruc – poprosil návrhovú komisiu o celkové uznesenie.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – oznámila, že budú hlasovať tak, ako je predložené v materiály a v časti 3 s
doplneným návrhom od pána Štubniaka.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

 Starosta Martin Kuruc – bod 10
Zámer výstavby časti Malodunajskej cyklotrasy
predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu.









Zástupca starostu Stanislav Bruna – predstavil materiál, bol prerokovaný skoro na všetkých
komisiách, neboli vyjadrené žiadne pripomienky, ide o dobudovanie časti cyklotrasy
v extraviláne Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z Ihličnatej ulici. Cyklotrasa bude pokračovať
pozdĺž pravého brehu Malého Dunaja až po prvý most na Malom Dunaji. Cyklotrasu chceme
financovať z eurofondov cez hraničné spolupráce Slovensko- Maďarsko. Odhadovaná výška
investície je 150.000 eur. Spolufinancovanie mestskej časti by malo byť 5%. O tomto zámere
boli informovaní na rokovaní 1.4.2015 za účasti pána starostu v Bratislavskom samosprávnom
kraji, ktorý je koordinátor projektu Malého Dunaja. V Malom Dunaji sa bude realizovať viac
investičných projektov a tento je jeden z nich. Ale naraz sa budú prekladať na cezhraničnú
spoluprácu. Cyklotrasa má podporu aj v územnom pláne. Na finančnej komisii bol predložený
návrh, alebo doplnenie uznesenia v bode 4 – zapracovať do najbližšej zmeny rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa finančné prostriedky na vypracovanie projektov a dokumentácie
v maximálnej čiastke 10.000 eur. Autoremedúrou si to osvojil. V komisii podnikateľskej bolo
doplnené uznesenie o bod 5 – pri výbere firmy na vypracovanie projektov na vybudovanie
cyklotrasy uprednostním firmu, ktorá by vypracovala obidva návrhy. Ako predkladateľ
odmietol toto uznesenie, nakoľko ide o dva samostatné projekty, pričom pri vybudovaní
amfiteátra sa bude robiť súťaž návrhov – to znamená, že by mal vyhrať ten návrh, ktorý bude
najkrajší. Nie je dobré spojiť tieto dve súťaže, nakoľko v jednej bude zamerané na kvalitu,
vizuál amfiteátra a očakávajú, že samozrejme ten kto vypracuje ten najkrajší návrh ten dodá aj
projektovú dokumentáciu. Preto by nerád spojil tieto dva body.
Starosta Martin Kuruc – poďakoval za úvodné slovo a otvoril diskusiu.
Poslanec Kugler – faktická poznámka – opýtal sa predkladateľa, či tá cyklotrasa bude
pokračovať aj popri Malom Dunaji, to znamená, či nás bude spájať aj s obcami čo sú pri
Malom Dunaji – Malinovo, Tomášovo.
Zástupca starostu Bruna – cyklotrasa bude priamo nadväzovať na Jurava č. 2, Bratislavský kraj
bude aj v rámci tohto súboru cezhraničnej spolupráce predkladať projekt na Juravu a tam kde
bude nadväzovať od toho nášho mostu sa bude pripájať na Ivanku pri Dunaji a bude
pokračovať ešte ďalej – Malodunajská cyklotrasa a cieľom je prepojiť všetky cyklotrasy. Dĺžka
cyklotrasy bude asi 850 metrov
Poslankyňa Murcinová – sa informovala o majetkových vzťahoch. Je uvedené, že projekt sa
plánuje na parcelách, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva, ale sú v správe Slovenského
vodohospodárskeho podniku. Či je s tým nejaký problém, alebo nejaký plán ako to vyriešiť?
8





Zástupca starostu Bruna –Bratislavský kraj, aj ministerstvo pôdohospodárstva riešia, cyklotrasy
na Slovensku; ide sa pripravovať legislatíva, alebo usmernenie ako riešiť túto situáciu. Mnohé
cyklotrasy sa vedú popri tokoch Dunaja, ktoré sú v správe Vodohospodárskych podnikoch,
alebo sú na nejakých hrádzach. Prebehnú rokovania s Vodohospodárskym podnikom, aby nám
pozemky dali do dlhodobému nájmu. Musí sa to vyriešiť tak, aby to bolo legislatívne správne,
voči podmienkam z eurofondov, že bude stačiť podnájom. Pokiaľ to nie je založený list
vlastníctva. Samozrejme, že ich nebudeme kupovať. Chceme len bezodplatný nájom. Takže ide
len o formálnu, právnu vec, aby nám to papierovo sedelo.
Starosta Martin Kuruc – len na doplnenie.. súkromný investor p. Kušík, ktorý plánuje urobiť
prvú časť, minulý týždeň požiadal o územné rozhodnutie. Čiže on už tiež si po tej svojej linke
koná a chcel by koncom augusta, v septembri budovať tú svoju časť. Už konáme aj
v spolupráci s ním, aby sa tá prvá časť sa mohla začať robiť. A my by sme priamo nadviazali
na nich druhou časťou. Ukončil diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia, tak ako bol predložený aj s osvojením
autoremedúrou pána Brunu.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
 Starosta Martin Kuruc – bod 11
Zámer vybudovania infraštruktúry k prístavisku na brehu Malého Dunaja.
predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu







Zástupca starostu Stanislav Bruna - predstavil materiál, že je to nadväzujúci materiál na
predchádzajúci. Cieľom je vybudovať infraštruktúru k prístavisku. Vo Vrakuni chýbajú
v oblasti lesoparku a v oblasti cyklotrasy verejné toalety a kultúrny stánok, kde by sa mohli
vrakunčania stretávať na kultúrnych podujatiach. Nakoľko aj každoročne prebiehajú hody.
Vypracovaný je návrh na vybudovanie amfiteátra, ktorý by bol na zelenej ploche pri kruhovom
objazde. Vychádzali z existujúcej štúdie z roku 2006, ktorú pripravil architekt Jarina
a v minulosti mal podporu zastupiteľstva. Amfiteáter by mal byť ako jednoduchá drevená
stavba s pódiom. Pozemok je vysporiadaný, zverený do správy Mestskej časti. Odhadovaná
čiastka je 150.000 eur – 180.000 eur. Financovanie mestskej časti 5%. náklady na projektovú
dokumentáciu v odhadovanej výške 10.000 eur. Je potrebné najprv spraviť súťaž návrhov.
Finančná komisia žiadala aj v tomto prípade doplniť bod 3 zapracovať do najbližšej zmeny
rozpočtu mestskej časti odčleniť finančné prostriedky na vypracovanie projektovej
dokumentácie v maximálnej čiastke 10.000 eur. Toto si autoremedúrou osvojil.
Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu.
Poslanec Prikryl – Nepomer na projektovú dokumentáciu sa mu zdal výrazný. 10.000 eur
projektová dokumentácia na 850m 3,5m chodník a 10.000 eur na amfiteáter. Po druhé
podotkol, že vybudovanie drevenej stavby, tým, že je to vonku to treba každé dva roky
natierať, šmirgľovať, lakovať. Rieši sa aj finančné krytie týchto vecí? Lebo je to dosť drahá
záležitosť.
Poslanec Štubniak – má vedomosť o tom, že len tretina nábrežia je Vrakunská, ostatok je
Biskupický. Skonštatoval, že umiestnenie amfiteátra pri kruhovom objazde je nevhodné
vzhľadom na veľkú premávku, museli by sa tam stavať rôzne protihlukové steny. Aj keď
z hľadiska geografického je to najideálnejšie miesto. Preto si myslí, že myšlienka vybudovania
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amfiteátra na danom mieste bude nešťastné riešenie. Taktiež sa pozastavil nad drevenou
stavbou a jej následnou finančnou údržbou. Nakoľko drevená stavba dobre horí, je otázkou, či
sa nezamerať na niečo trvalejšie, trvácnejšie. Poznamenal, že sú aj ďalšie investície, napr. 221
s kultúrnou sálou a tam by bolo dobré investovať do akustiky. Čo sa týka amfiteátru, tento rok
a možno ani toto volebné obdobie by nad tým vôbec neuvažoval. Najprv si dokončime jedno
(221) a potom druhé. Aby miestnosť slúžila svojmu účelu.
Poslanec Galo – nesúhlasil s ním, nakoľko posledné roky bola Vrakuňa známa tým, že
nevyužívala vôbec európske projekty. Vrakuňa musí byť pripravená a musí mať pripravené
projekty tak, aby keď príde nejaká šanca ju dokázali využiť. Je fajn mať dokončenú aj 211, ale
keďže tento program sa na 221-tku nedá využiť, treba ho využiť na to, na čo je.
Poslanec Czaja – pripomenul názor, že sa ani na finančnej komisii nestotožnil so zámerom.
Prvý dôvod – kruhový objazd – premávka, jedna z najväčších križovatiek vo Vrakuni,
nebezpečné aj pre vodičov, aj pre občanov. Druhý dôvod – amfiteáter, prístavisko, výstavisko
nie je to jednoznačné. 10.000 eur by skôr investoval do hľadania iných riešení pre eurofondy.
Zástupca starostu Stanislav Bruna - výška projektovej dokumentácie 10.000 eur je len odhad,
ktorý sa riešil s architektami, pretože pri cyklotrase sa robí jednoduché zakladanie a zemné
práce. V tomto prípade ide o objekt stavebný, objemovo menší, ale vychádzame z toho, že
projektová dokumentácia je percentuálne z výšky investície – je to štandardná vec. Sú tam
elektroinštalácie, kanál, vodovod. Čo sa týka tej drevenej stavby – trošku sme postúpili aj
v technológii materiálov /aj penetrácia/ aj sú moderné materiály. Čo sa týka umiestnenia,
nevidí na tom nič zlé. Keď sa robia hody sú tam kolotoče, koncerty a všetko je tam v poriadku.
Aj parkovanie je dostupné. Čo sa týka eurofonodov plánuje sa dokončiť 6 investičných
projektov. Nová materská škola bude z eurofonodov. Ak nedostane tento bod podporu nič sa
nedeje, nebudeme mať záchod, nebudeme mať amfiteáter, ale povedzme si, oplatí sa to,
nakoľko to môžeme mať len za 5%.
Poslankyňa Schwartzová – faktická poznámka, tie kultúrne akcie sa plánujú na víkendy, kedy
tá premávka nie je až taká hlučná, ona v tom nevidí problém
Poslanec Galo – chcel reagovať rovnako, všetky kultúrne akcie sa budú robiť cez víkend, kedy
je tam nepomer premávky ako v špičke. Architekt určite posúdil návrh aj s priľahlou
komunikáciou.
Poslanec Kugler – faktická poznámka, podobne ako poslanec Galo spomínal, nemal by z toho
strach a bola by veľká škoda nevyužiť možnosti, ktoré sa nám ponúkajú.
Poslanec Štubniak – chápe ekonomické plusy, ktoré sú s tým spojené. Oznámil, že študoval
akustiku a 200m je strašne veľa. Skonštatoval, že geograficky je to najlepšie miesto, ale keď
tam sú kolotoče vyrábajú hluk a keď sú hody, zvyšné ulice sú uzavreté. Nechce sa to stavať len
kvôli hodom, ale mohli by tam bývať viacero akcií cez rok, kde tam nebude doprava
obmedzená. Architekti vedia kresliť veľmi pekné obrázky, ale drevená stavba v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, kde máme množstvo neprispôsobivých občanov dlho nevydrží. Jediné čo
berie, je fakt, že peniaze nie sú prenesiteľné na 221. tak berie späť poznámku
Poslanec Czaja – faktická poznámka – najhlučnejšie kolotoče sú otočené chrbtom ku
kruhovému objazdu, tak tvoria prirodzenú zábranu a ten hluk ide opačným smerom. Ale viac
krát bol svedok niekoľko krát kolíznych situácií, kedy ľudia chodia po kraji cesty a premávka
tam funguje aj v sobotu a v nedeľu.
Poslanec Prikryl – nie je proti budovaniu, ale povedal, že o drevo sa treba starať. Jeho otázka
znela, či sa uvažuje o financiách na udržiavanie dreva. A to EU platiť nebude. Technológia nie
je večná. Cena je rovnako vysoká na údržbu dreva.
Poslankyňa Schwartzová – faktická poznámka, poznamenala, že sa schvaľuje zámer,
neschvaľuje sa projekt z akého materiálu to bude. To bude následne prevedené v podmienkach
súťaže až následne.. Chceme tam mať niečo, alebo nechceme tam mať nič.
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Poslanec Prikryl – faktická poznámka – je pravda, že sa schválil zámer, ktorý je veľmi dobrý –
objektívne. Len aby to nedopadlo, ako sa schválil zámer s vnútroblokom Slatinská. Už teraz
treba na tieto veci poukázať. Treba zvážiť ekonomické dopady, aby potom do zadania pre
kanceláriu architekta sa dali aj tieto veci.
Poslankyňa Murcinová – v nadväznosti na poslankyňu Schwarcovú, je to skutočne len zámer,
európske fondy využívať treba, lebo Vrakuňa ich využívala strašne málo. A ďalšia vec, pani
poslankyňa pochádza z oblasti, kde drevené amfiteátre stoja veľa rokov. Takže treba vyčleniť
nejaké finančné prostriedky a okrem toho nevie sa z akého materiálu to vlastne bude.
Starosta Martin Kuruc – na záver reagoval, že ak chceme niečo urobiť a je tu takáto možnosť
z eurofondov dostať takéto prostriedky, nebolo by dobré, keby sa nevyužili. V minulosti sa
využívalo veľmi málo eurofondov v mestskej časti. A bolo by dobré urobiť niečo v rámci
kultúry, lebo kultúra vo Vrakuni trošku stagnuje. Lokalita bola vyberaná aj v rámci skúseností
z minulosti. Nedá sa to do nejakého vnútro-bloku, kde by to ľuďom mohlo vadiť kvôli hluku.
Tu by to kvôli hluku nemalo vadiť takmer nikomu. Samozrejme je si vedomý, že je tam
kruhový objazd, obkolesený zábradlím, veľké parkovisko- veľké plus. Táto lokalita je vhodná.
Samozrejme schvaľuje sa zámer. Nakoľko sa vyhlási súťaž návrhov, tak architekti môžu
navrhnúť akýkoľvek materiál /drevo, oceľ, betón/ na zastupiteľstve sa to určite bude
prerokovávať a vyberie sa najlepší. Poprosil, aby návrh získal podporu. Na základe súťaže sa
materiál dostane znovu do zastupiteľstva a bude sa prerokovávať.
Poslanec Štubniak – faktická poznámka, aby sa pri zadávaní podmienok pre súťaž nefokusovali
to na jediné miesto. Keby sa to posunulo proti toku Malého Dunaja, nejakých 100m (na kraj
vrakunského pozemku), že by bolo pódium vysunuté na pilotoch do Malého Dunaja a ľudia by
boli na tejto strane Dunaja.
Starosta Martin Kuruc – zhodnotil, že to by bolo zasa finančne niekde inde.
Poslanec Štubniak – nechajme ich tvoriť.
Zástupca starostu Stanislav Bruna – oznámil, že máme pozemok na ktorom to chceme robiť, to
je dobrá vec, zlá vec je, že stredom pozemku vedie plynové vedenie s ochranným pásmom,
teraz to rieši aj pán Kušík, ktorý posúva prístavisko nejakých 30m ďalej, bližšie k potoku, aby
sa vyhol tomuto ochrannému pásmu, aj keď tam dáva chráničku. Samozrejme schvaľujeme
zámer, my ešte bude pracovať na tom, aby sme vyšpecifikovali podmienky, podľa toho čo je
najvhodnejšie. Nemusí to byť drevená stavba. Osobne sa mu tam drevo do parku, prostredia
hodí. Bude sa to konzultovať s architektmi. Čas na to je pol roka.
Starosta Martin Kuruc – ukončil diskusiu a vyzval návrhovú komisiu.

NÁVRHOVÁ KOMISIA - prečítala návrh uznesenia, tak ako bol predložený aj s osvojením
autoremedúrou pána Brunu.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 10 / PROTI: 1/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.


Starosta Martin Kuruc – nakoľko prišla Bratislavská televízia, vrátil sa k bodu 6

Verejné vyhlásenie ku Skládke odpadu z bývalého závodu – Chemické závody Juraja Dimitrova,
parc. č. 3144/4, k. ú. Vrakuňa.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
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Starosta Martin Kuruc – tento problém je tu už niekoľko rokov, v poslednej dobe sa tomu
venujeme trošku viac, je rád, že sa tomu venujú skoro všetci poslanci, každý po svojej linke
vyvíja tlak, aj keď odozva nie je taká ako by si ju predstavoval. Vo februári schválili uznesenie
zastupiteľstva, na základe ktorého oslovil ministra životného prostredia, predsedu vlády, ktorý
to posunul na ministerstvo životného prostredia. Minister životného prostredia odpísal, že
v apríli bude vyhodnotenie, na základe ktorého môžeme konať. Z informácií z minulého týždňa
vieme, že tento termín sa posúva na júl. V júli máme prázdniny; na ministerstvách určite nikto
k ničomu nepríde, potom príde kampaň, príde zima, zasa sa k tomu nikto nebude mať a od
marca budeme mať nového ministra, ktorý sa bude oboznamovať s danou situáciou, čiže stále
už 13 rokov sa to odsúva.. Ďakoval za iniciatívu všetkým poslancom, ktorí sa zúčastňujú
stretnutí ohľadom tohto problému. Oznámil, že pred sebou majú materiál, ktorý sa týka
vyhlásenia Štrajkovej pohotovosti, kým sa tento problém nevyrieši a taktiež chcel požiadať
všetkých okolitých starostov, seneckého a pezinského okresu, aby sa zapojili do kampane
a vytvorili verejný tlak.
- Otvoril diskusiu



Poslanec Šindler – k téme má špeciálny prístup, vzhľadom na to, že okrem funkcie poslanca
zastáva aj funkciu dozornej rady v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a pred rokom na
výrobnej porade dozvedel, že odborná verejnosť a BVS-kársky pracovníci majú obavy zo
šírenia tejto skládky. Spoločnosť pristupuje k tomu s odkladom a ležérne, zobral si túto tému
a začal ju spracovávať aj na mestskom zastupiteľstve, aj na miestnom zastupiteľstve tu vo
Vrakuni. Obišiel všetky spoločnosti a organizácie, ktoré s tým majú čo dočinenia. Všetci
vedeli, že tá situácia je tam zlá, avšak vyššie – k vláde, sa táto téma nedostala aby sa doriešila.
Z tohto dôvodu napísal list, ako občan na slovenskú inšpekciu životného prostredia, kde
v zmysle vodného zákona požiadal generálneho riaditeľa slovenskej inšpekcie životného
prostredia doktora Ota Horňáka, aby v súlade so zákonom 344/2004 Zb. §41 preskúmal
príznaky mimoriadneho zhoršenia podzemných vôd Žitného ostrova a doložil mu tam všetky
dokumenty, ktoré boli v tejto skládke už spracované – všetky geologické prieskumy roku 20092010, odpoveď bola neuspokojivá, nakoľko odpísal, že v tomto prípade – nenapĺňa znaky
zhoršenia vody, nakoľko sa nejedná o náhle a nepredvídané znečistenie podzemných vôd, ale
už roky pretrvávajúci stav. Preto nie je možné, aby slovenská inšpekcia riešila tento prípad
postupom podľa § 41 vodného zákona. Táto odpoveď je úplne katastrofálna, s tým, že tam
bolo dopísané, že sa to bude riešiť do roku 2020. Ako zástupca občanov, ako poslanec nemôže
súhlasiť s tým, aby inšpekcia, ktorá je k tomu zriadená a občanov tu sekíruje a naháňa, keď sa
niekde vyleje liter oleja, tak vám dajú tri tisíc euro pokutu a zavrú skoro do basy.. tu tečú tony
takého chemického odpadu do žitného ostrova, do ochranného pásma č. 2. toto napíše,
generálny riaditeľ, že tam môže tiecť. Samozrejme, že tieto témy otvoril aj v BVS-ke. Štúdiá
a všetky tie mapky, ktoré sú na envirofonde a geofonde geologického ústavu Dionýza Štúra
a na obvodnom úrade životného prostredia Karloveskej 2, ktoré tam chodia, od
prevádzkovateľa hydraulickej clony Slovnaftu, v ktorých chcú zaznamenať tieto úniky, až do
hĺbky 12km do územia Žitného územia a BVS-ka tam má dva svoje vodné zdroje – vodný
zdroj Kalinkovo zhruba 800 litrami, vodný zdroj Šamorín zhruba 3.200 litrami.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť má v blízkosti vodný zdroj Jelka s 800 litrami
a trošku ďalej je Gabčíkovo s 1.200 litrami. Týchto spolu 6.000 litrov zásobuje pitnou vodou
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občanov od Bratislavy, Komárno, hore po Zlaté Moravce a naspäť po Malacky, teda zhruba 1,5
– 2 milióny ľudí a samozrejme, že táto kontaminácia týchto vodných zdrojov by znamenala ich
totálnu likvidáciu a zatvorenie. Tak ako v roku 1971 padol za vlasť vodný zdroj Podunajské
Biskupice a už sa ho nikdy nepodarilo ho obnoviť. Takže prvý dojem je ten, že táto
kontaminácia spôsobuje zničenie pôdy a vody s pozemkami, kde je roztečená. Prvý dojem –
ľudia na to sadia, žnú, pečú a kŕmia s tým dobytok. Samozrejme, že tieto chemické látky
Lindány, ktoré sa vedia transparovať do koreňové systému do produktov, mäsové výrobky.
Slovensko je podľa štúdií majster sveta v rakovine hrubého čreva a konečníka. Tieto súvislosti
tu treba hľadať. Bratislava má onkologické ochorenia o 20% vyššie ako celé Slovensko.
Musíme sa v najbližšej dobe zamyslieť nad tým, a požiadať vládu, nech dá preskúmať všetky
Vodné zdroje. A podzemnú vodu v Bratislave, nakoľko si myslí, že záhradkárske oblasti, ktoré
sú od Žabieho majera, v okolí letiska, vo Vrakuni, pri Slovnafte. Nevadí, my tých ľudí
nechceme, nech si pestujú, oberajú, nech si jedia, ale nepovieme im, či je to zdraviu bezpečné.
Ďalšia vec súvisiaca s vodnými zdrojmi a preto pristúpil na komisii životného prostredia
k návrhu, ktorý je v návrhu uznesení, s tým, že pristupujeme výzve štrajkovej pohotovosti,
nakoľko tie odpovede, ktoré boli na listy pána starostu, ohľadom urýchleného riešenia tejto
situácie – nie sú uspokojivé. Tak sme pristúpili k vyhláseniu ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI.
Privítal pána náčelníka. Nemá vedomosť o tom, že by niekto (verejný zástupcovia, činitelia) na
Slovensku vstupovali do Štrajkovej pohotovosti a táto nebezpečnosť a tento rozsah si tento
postup vyžaduje.
Poslanec Štubniak – vyjadril sa k slovu ŠTRAJK, nejde o to, čo všetko budú robiť, lebo so
všetkým súhlasí. Vadí mu slovo štrajk, ktoré je z pracovného práva, lebo nevie či sa zatvorí
miestny úrad, alebo prestanú zasadať, navrhuje nájsť vhodnejšie slovo, ktoré by to vystihovalo
– činnosť, alebo občiansky vzdor, alebo protest. A skôr ako štrajkovať by navrhoval aj medzi
poslancov, aj medzi občanov aby podpisovali petíciu, ktorý inicioval INŠTITÚT PRE
ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA. Predsa len je to sila pre
občanov. Ďalšiu z vecí spomenul informovanosť o akciách, ktoré sa konajú, lebo nemá pocit,
že by bol koordinovaný postup všetkých, ktorí sa zaoberajú skládkou. Napr. bolo mu ľúto, že
pán starosta organizoval tlačovú konferenciu a vedel, že pán Šindler a Štubniak sa touto témou
bytostne zaujímajú a nepozval si ich.
Starosta Martin Kuruc – odpovedal, že aj pán Štubniak robil tlačovku a nepozval ho ako prvý.
Poslanec Štubniak - ide o to, aby sa so skládkou niečo riešilo. Začal rozhovory s jedným
režisérom, ktorý so svojimi partnermi v európskych krajinách organizuje jeden dosť veľký
projekt, ktorého výstupom bude medzinárodná webová stránka, ktorá sa bude týkať všetkých
environmentálnych skládok a požiadal ho, aby bol koordinátor pre Slovensko. Takže
informácie sprístupňuje a dúfa, že mu budú ostatní nápomocní, sú v tom európske peniaze
a pôjde to do Európy. Nebudeme sa tu hrať na našom malom Slovenskom piesku. Myslí si, že
jediná možnosť ako s tou skládkou niečo spraviť je „začať na ňu tlačiť smerom zo zahraničia“.
Poslankyňa Schwartzová - deň pred miestnym zastupiteľstvom sa stretla s jedným bývalým
pracovníkom z vedenia bývalej Dimitrovky, ktorý potvrdil, že keď fond národného majetku
predával areál a celý podnik CHZJD, jedna z bodov zmluvy bola zabezpečiť likvidáciu tejto
environmentálnej záťaže vo výške 1,2 miliárd slovenských korún. Bolo by dobré nájsť túto
zmluvu medzi fondom národného majetku a privatizérom. Na margo návrhu uznesenia v časti
B by chcela požiadať na doplnenie uznesenia, nie len informovať starostov susediacich
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mestských častí, ale hlavne: „požiadať o podporu starostov a jednotlivých poslancov
zastupiteľstiev susedných obcí v časovej neobmedzenej štrajkovej pohotovosti“
Starosta Martin Kuruc – osvojil si to autoremedúrou. A vyzval pani poslankyňu Kubalíkovú, či
chce reagovať.
Poslankyňa Kubalíková – rozhodli sa pre netradičnú akciu pre ľudí, ktorí milujú motorky
a zároveň prostredie v ktorom jazdia, aby bolo bezpečné a správne. 08.05.015 o 11:00 sa koná
motovýjazd, ktorý bude zameraný na poukázanie a ukázanie miesta skládky ľuďom.
Starosta Martin Kuruc – požiadal o vystúpenie pán Dragúň z Inštitútu pre rozvoj Bratislavy,
musel dať hlasovať o tom, či mu dajú slovo – rukou, schválila to optická väčšina.
Poslanec Zajíček – vzhľadom na to, že je to závažná téma požiadal o pravidelné informovanie
verejnosti, aby sa dozrelo na to, že v každých novinách bude tomu venovaná špeciálne jedna
strana, kde by bol popísaný postup čo sa udialo, aby bola verejnosť informovaná a aby sa tým
docielil väčší tlak na kompetentných, aby sa tým začali zaoberať a nie tlačiť to pred sebou.
A ako návrh – táto informácia by mala ísť aj starostom zasiahnutých obcí, aby informovali
občanov.
Poslanec Šindler – reagoval na poslanca Štubniaka, že sa mu nezdá pojem „štrajková
pohotovosť“, myslí si, že ak nebude adekvátna reakcia zo strany vlády, tak neostáva nič iné,
(keď chceme hájiť zdravie občanov a hájiť životné prostredie, ktoré sa strašne týmto spôsobom
devastuje) musia vyhlásiť ostrý štrajk samotného úradu, aj s výzvou pre občanov Mestskej
časti Vrakuňa ako aj iných mestských častí a obcí, ktoré sú dotknuté kontamináciou. Ostrý
štrajk – zhromaždenie niekde v meste, pôjde sa pred úrad Vlády a požiada sa predseda vlády.
Myslí si, že samotný rozsah, nebezpečenstvo a mimoriadne finančné náklady, ktoré na
likvidáciu skládky budú treba, nie sú ani v kompetenciách ministra životného prostredia, bude
sa s tým musieť zaoberať vláda. A nájsť zdroje, domáce či cudzie. Je neprijateľné čakať do
roku 2020.
Poslanec Kugler – doplnenie poslanca Šindlera, čo sa týka 90.000m3 toxického odpadu. Keď si
predstavíte každé futbalové ihrisko, hraciu plochu, do výšky 18m by bolo treba zaplniť taký
objem.
Poslanec Štubniak – nie je proti, je za a podporuje všetky akcie. Slovo Štrajk k tomu nesedí.
Skôr si myslí, že občiansky vzdor. Na rovinu – pán predseda vlády keď si prečíta, že vrakunskí
poslanci so starostom zahájili štrajk, tak sa zasmeje. Nič iné sa nestane. Ale keby sa stalo to, že
o ôsmej ráno sa postavíme na Hradskej ulici a nepustíme ani auto, tak z toho bude blázinec.
Starosta Martin Kuruc – ak to vyústi do ostrého štrajku a pôjde sa pred úrad vlády, pred
parlament. Tak ako to nazvať? Ako štrajk...
Poslanec Štubniak – ako je odbočka pod Gaštanmi, tam v pondelok ráno o siedmej zastaviť
každé auto, dať mu do ruky leták a podpísať petíciu. Toto si myslí, že by malo svoj efekt.
A potom od 16-18-tej.
Starosta Martin Kuruc – nebráni sa tomu, ak sa toto uznesenie prijme, potom si sadnú
a dohodnú.. vyrobia sa odznáčiky (som v štrajkovej pohotovosti), balóniky
Poslanec Štubniak – skúsme niečo na tej Hradskej ulici vymyslieť, lebo tam prídu aj médiá, ti
ľudia – Malinovo, im je absolútne jedno, či to tam je, vidíte to tam?
Starosta Martin Kuruc – oni o tom podľa mňa ani nevedia.
Poslanec Štubniak – treba to urobiť teraz, keď je teplo.
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Poslankyňa Schwartzová – ja len pána Kevického, či to môžeme urobiť..
Policajt Kevický – je to veľmi závažná téma, čo sa týka štrajku a zastavenia premávky,
samozrejme je to možné, treba si uvedomiť komu patrí tá cesta – komunikácia. Toho treba so
zámerom osloviť a ten to musí schváliť. Je tu povinnosť oznámiť to na príslušné inštitúcie, ako
je krajské riaditeľstvo dopravného inšpektorátu.
Pán Dragúň, riaditeľ inštitútu pre rozvoj bratislavského kraja – začiatkom februára bola
rozbehnutá petícia proti skládke, nakoľko sa venujú rôznym environmentálnym záťažiam, či už
je to ropovod cez Bratislavu, skládka, alebo ochrana vôd ako takých. Keď počul prvýkrát
pojem štrajková pohotovosť a ostrý štrajk, tiež mu napadlo, či prestanú chodiť do roboty, ale
OK, ide o pojem a treba s tým niečo robiť. Deň pred miestnym zastupiteľstvom sedel
s generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Zhodli sa, že v priebehu mája,
začiatkom júna sa uskutoční veľká odborná konferencia, zložená z odborníkov, ktorí spracovali
rôzne tie analýzy, či už je to pán doktor Klaučo, či už zástupcovia z ministerstva životného
prostredia. Bude to druhý ročník takého diskusného fóra, či už pre širokú, alebo odbornú
verejnosť. Taktiež začal komunikovať so zastúpením európskej komisie na Slovensku, nakoľko
peniaze, ktoré pôjdu na odstránenie skládky predpokladám, že pôjdu z eurofondov. Lebo aj
podľa rozhovoru s pánom profesorom Klaučom a s inými odborníkmi, by odstránenie skládky
malo stáť 200-300miliónov euro. Je taký odhad. Čiže čisto eurofondy a odstránenie skládky
nebude v štýle, že prídu bagre a odvezú to. Ale veľmi laicky v štýle sarkofágu, ktorý sa
nachádza v jadrovej elektrárni na Ukrajine v Černobyle, čiže sarkofág následne napustený
v neutralizačných látok a potom sa uvidí, či sa to vôbec vyvezie, alebo tam bude uzatvorený
sarkofág. Bol rád, že sa mestská časť rozhýbala, aj keď už 3-4 minútky po dvanástej.
Starosta Martin Kuruc – v utorok sa stretol so zástupcami na Slovensku, ktorí zastupujú firmu
v Bruseli, ktorá vybavuje eurofondy. Tiež nám ponúkli pomocnú ruku. Samozrejme je to
otázka peňazí a povinnej osoby, lebo to sú pozemky mesta. Najprv odstráňme skládku,
zasarkofágujme ju a potom sa bude riešiť, kto to zaplatí a ako to bude, lebo priorita je dať to do
poriadku. Rozlúčil sa a poďakoval pánovi Dragúňovi, riaditeľovi inštitútu pre rozvoj
bratislavského kraja.
Starosta – Martin Kuruc ukončil diskusiu, vyzval návrhovú komisiu na prečítanie návrhu
uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak, ako bol predložený aj s návrhom poslankyne
Schwartzovej, ktorý si starosta Martin Kuruc osvojil autoremedúrou.
 Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.



Starosta Martin Kuruc – bod 12

Zámer budovania podzemných garáží.
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predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc


















Starosta Martin Kuruc – predstavenie materiálu: parkovanie vo Vrakuni – dlhodobý problém,
ktorý treba riešiť, jedna z možností je vybudovať garáže na existujúcich vnútroblokoch,
v podzemí a na povrchoch by mohol vyrásť park, detské ihrisko, alebo niečo podobné.
Čiastočne by sme vyriešili problém vo Vrakuni a v druhom polroku by sme sa mohli venovať
s existujúcimi parkovacími miestami a celkovo s parkovacou politikou, ako ďalej. Požiadal
o podporu materiálu, aby sa na septembrové zastupiteľstvo mohli pripraviť aj nejaké
vytipované lokality a posunúť sa ďalej vo vybudovaní garáži. Otvoril diskusiu
Poslanec Šindler – schvaľuje zámer a materiál, nakoľko všetci poznajú situáciu vo Vrakuni.
Zaoberali sa tým už v predchádzajúcich volebných obdobiach. Nakoľko aj prišla ponuka
„plechových garáží“ projekt sa aj uskutočnil na Rajeckej ulici, postavil sa plechový dom –
garáž. Odvtedy je to prázdne, nikto si to parkovacie miesto neprenajal, alebo kúpil. Na komisii
životného prostredia doplnili aj bod aby sa mestská časť s tým garážovým domom nejak
vysporiadala, lebo majiteľ nemá žiadny finančný postih za to, alebo nejakú povinnosť fungovať
s tým. Keď sa bude robiť anketa s ľuďmi, treba im dôslednejšie a výraznejšie povedať koľko
by to prípadne stálo, aby neostali prekvapený pri dostavaní.
Starosta Martin Kuruc – je si vedomý s takou možnosťou. Firma, ktorá mestskú časť oslovila
sídli vo Vrakuni, aj tak sa na to bude robiť súťaž, ale táto konkrétna firma už vybudovala takéto
podzemné garáže. Chceli by ich budovať bezplatne. Oni si urobia prieskum, koľko by boli
ľudia ochotní dať za garáž a na základe toho sa rozhodnú, či do toho pôjdu, alebo nie.
Poslanec Galo – faktická poznámka –ak treba niečo stavať, tak to, o čo majú ľudia záujem.
Myslí si, že klasické garážové domy majú význam. Ľudia by o to záujem mali.
Poslankyňa Murcinová – faktická poznámka v nadväznosti na poslanca Šindlera, chcela
podotknúť, že v minulom volebnom období firma, ktorá vlastní parkovací dom, chcela odkúpiť
pozemok pod ním, ale nefunguje telefónne číslo, ktoré majú uvedené. V minulosti im to nebolo
odsúhlasené, ale každopádne by sa s tým niečo malo robiť.
Poslanec Zajíček – po rozhovore s poslancami z iných mestských častí vie potvrdiť, že
parkovacie miesta v podzemných garážach sa predali veľmi rýchlo a bez problémov.
Poslanec Czaja – súhlasil so zámerom budovania garáži. Na margo načrtnutej parkovacej
politiky do budúcna, snažil sa zistiť, akým spôsobom, kto, či vôbec sú prenajaté parkovacie
miesta na Dvojkrížnej a Bebravskej. Bol by rád, keby sa informácie ohľadom parkovacích
miest zverejnili na webovej stránke, ktoré parkovacie miesta sú vyhradené, nie sú vyhradené,
lebo „nevrakunčan“ vo Vrakuni ani nemá kde zaparkovať.
Starosta Martin Kuruc – do budúcna chce predložiť parkovaciu koncepciu, urobí sa dôsledný
audit parkovacích miest, zverejní sa verejnosti v septembri keď bude materiál o garážových
miestach, bude materiál aj o parkovacích miestach – vie sa o tom, rieši sa to.
Poslanec Galo – poprosil do správy zahrnúť aj informácie o GIS – geografickom informačnom
systéme, ktorý je rozpracovaný, asi nie je aktualizovaný, či sa v ňom bude pokračovať, čo to
bude stáť.
Starosta Martin Kuruc – prisľúbil a ukončil diskusiu. Vyzval návrhovú komisiu na prečítanie
návrhu uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak, ako bol predložený, so zmenou slovosledu
v bode 1 na návrh poslankyne Schwartzovej – „za účelom zistenia“ zameniť „na zistenie“. Starosta
Martin Kuruc si to autoremedúrou osvojil.
 Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
 Starosta Martin Kuruc – bod 13
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2015.
predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka
Materiál stiahnutý z programu rokovania predkladateľom

 Starosta Martin Kuruc – bod 14
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.. ../2015 zo dňa 28. apríla
2015 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta




Prednostka Lýdia Adamovičová – predstavila materiál, na minulom zastupiteľstve bolo
uznesením prijaté rozhodnutie, že protestu prokurátora mestská časť vyhovie, a vypracuje
všeobecne záväzné nariadenie v zmysle pripomienok.
Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, tak vyzval návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak, ako bol predložený.
 Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.

 Starosta Martin Kuruc - bod 15
Návrh Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ../2015 zo dňa 28.
apríla.2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaVrakuňa číslo 1/2013 v znení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
číslo 2/2014 zo dňa 24.06.2014 o podmienkach držania psov na území mestskej časti BratislavaVrakuňa.
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predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta




Prednostka Lýdia Adamovičová – predchádzajúce zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že sa
vyhovuje protestu a uložilo prednostke pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia.
V pripomienkovej dobe sa nikto nevyjadril.
Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, vyzval návrhovú
komisiu na prečítanie návrhu uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
 Starosta Martin Kuruc - bod 16
Rozvojové projekty: 1. Revitalizácia okolia Zdravotného strediska Bebravská. 2. Bezpečná cesta
pre peších medzi lokalitou Píniová a centrum Vrakune. 3. Kultúrne a efektívne využite objektu
221 na Poľnohospodárskej 27. 4. Komplexný návrh riešenia detského ihriska v Lesoparku. 5.
Bezpečná cesta medzi Podpriehradná – Priehradná a Hradská.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta




Prednostka Lýdia Adamovičová – predstavila materiál, bolo to vo všetkých komisiách, detailne
sa preberali podmienky projektov a uložili sa úlohy zakomponovať zmeny rozpočtu na rok
2015.
Starosta Martin Kuruc – čo sa týka uznesenia finančnej komisie, starosta si je vedomý tohto
problému, tento rok už 3x písal primátorovi listy. V rámci rozpočtu pán primátor povedal, že
finančné prostriedky nie sú, ak budú voľné prostriedky, bude o tom uvažovať a zahrnie to do
rozvojového programu. Pán primátor odpovedal na prvý list z januára, kde odpovedá, že
o tomto probléme na Píniovej nevedel, nikto na úrade o tom nemal vedomosť. Na základe
podnetu od starostu sa to dostalo do materiálov do magistrátu, aby sa o tom uvažovalo. Po
telefonickom rozhovore sa dohodol, že ak by to nebolo tento rok zrealizované, pokúsi sa to
dostať do druhého roku. Ak sa schváli kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie,
vedeli by sme priamo pýtať prostriedky od magistrátu, aby to mohol zrealizovať. Starosta
vystúpil na margo finančnej komisie. Otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, vyzval
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 11
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Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
 Starosta Martin Kuruc – bod 17
Návrh na zriadenie denného centra seniorov „Klub dôchodcov Malý Dunaj“ v mestskej časti
Bratislava–Vrakuňa.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta


Starosta Martin Kuruc – pre krátku informáciu – Klub dôchodcov funguje dva-tri roky, doteraz
to nemali oficiálne zriadené, ťažko sa nám s nimi preto komunikuje, nemôžu od mestskej časti
pýtať ani pomoc, ani dotáciu, poprosil o podporu materiálu.
- otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, vyzval návrhovú komisiu o prečítanie
návrhu uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
 Starosta Martin Kuruc – bod 18
Výstavba verejného športoviska „Pump track.“
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta






Starosta Martin Kuruc – predstavil materiál a navrhol, kde by bola najvhodnejšia lokalita – pri
vchode do lesoparku, kde má pozemok HORY-VODA, s ktorým by ho chceli zameniť za iný
mestský pozemok, ktorý sa nachádza pri ceste a scelili by si svoj pozemok. Najvhodnejšie
riešenie, lebo je tam vstup do lesoparku, detské ihrisko, je tam elektrika, voda, všetky
inžinierske siete. Zámena je na mestskom zastupiteľstve a mala by prebehnúť v júni, ak by
zámena prebehla, koncom prázdnin, začiatkom septembra-októbra by sa mohlo podísť
k realizácii projektu. Všade inde je problém s majetkovým vysporiadaním pozemkov. Oni budú
investori, budú za všetko zodpovedať. Boli by radi, keby to bolo na tomto území. Malo by to
byť v rozmedzí 20x20m. Starosta poprosil o podporu materiálu.
Poslanec Galo – pripomienka na občianske združenie HORY-VODA, jednanie so zástupcami
by bral s rezervou, nakoľko sa nezachovali korektne v poslednej dobe. Mali zámer vybudovať
športovo – rekreačný objekt /lodenicu/ a podľa posledných informácií akonáhle prebehlo
územné konanie o prípojkách, tak zrazu bol tento pozemok inzerovaný ako ideálny pre
výstavbu rodinných domov. Podľa poslanca Gala sa jedná o dosť neserióznych partnerov.
Starosta Martin Kuruc – môže to potvrdiť, ale na druhej strane HORY – VODA požiadali
o zámenu pozemkov, oni si sceľujú svoj pozemok a nám vychádzajú v ústrety, lebo nám
umožnia vstup do lesoparku. My s nimi nerokujeme, rokuje s nimi mesto, my môžeme mesto
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požiadať o čo najrýchlejšiu zámenu. Čo sa týka „lodenice“ majú právoplatné územné
rozhodnutie na prevádzkový objekt lodenice s dvoma bytovými jednotkami pre správcu.
Poslanec Štubniak – osobne si myslí, že to miesto je nevhodné pre PUMP TRACK, lebo tam
chodí veľa ľudí, detí, malých detí, psov a budú tam vznikať isté kolízie, myslí si, že veľmi
dobré miesto bolo to, čo navrhol Miestny úrad pri múre a je tam dosť hliny na vybudovanie
istých nerovností. Hlavne by chcel podotknúť, že ak sa zvýši počet cyklistov cez lesopark,
malo by sa s tým niečo robiť z toho dôvodu, lebo osobne mal niekoľko krát problém, že
cyklisti jazdia veľmi rýchlo po zámkovej dlažbe a mamičky s kočíkmi a s deťmi nestihnú ani
uskočiť a sú dosť arogantní. Keďže tam bude cyklistické zariadenie, počet cyklistov sa zvýši.
Pri projekte by sa malo dbať na to, aby sa dali nejaké pravidlá pre cyklistov, ktorí sa budú
pohybovať na tej istej komunikácii ako ľudia ktorí chodia peši. Od kruhového objazdu po most
kadiaľ vedie zámková dlažba, drvivá väčšina cyklistov používa túto zámkovú dlažbu, aj
napriek tomu, že cyklistická trasa je paralelne. Podotkol, či by nebolo možné dať tam značku
zákaz vjazdu cyklistom od kruháča po most.
Starosta Martin Kuruc – čo sa týka lesoparku, požiadali sme mestskú políciu, cez víkendy tam
často chodí, aby tam minimálne dohovorom dohovárala, aby tam chodili pomalšie, aby tam
dávali pozor na kočíky. Z tohto dôvodu navrhuje aby to bolo pri vstupe, aby cyklisti nemuseli
ísť cez celý areál. Ten PUMP TRACK bude len pol metra vysoké kopčeky, to bude pre malé
deti, to nebude pre „dospelákov“. Bude to pre malé deti na malých „bicyklíkoch“. Ukončil
diskusiu a dal slovo návrhovej komisii.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.

 Starosta Martin Kuruc – bod 19
Výsledok petícií za riešenie dopravnej situácie na Priehradnej a Podpriehradnej ulici.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta


Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že materiál majú poslanci pred sebou, v dôvodovej
správe bolo tiež všetko zdokumentované, materiál bol známy aj z predchádzajúceho
zastupiteľstva. Deň pred zastupiteľstvom sa uskutočnilo stretnutie v objekte 221. Diskusia bola
konštruktívna. Do hlasovania sa zapojilo 170 obyvateľov Vrakune s tým, že hlasovali za tri
varianty.
Výsledky hlasovania:
- Variant 1 - 113
- Variant 2 - 25
- Variant 3 – 29
- Ani jeden variant – 3
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Na základe diskusii v 221-tke sa zhodli na skúške prvého variantu. Za 4-5 mesiacov sa
to môže vyhodnotiť, ako to dopadlo, aký to malo celkový dopad, vplyv na obyvateľov.
- Cesta na priehradnej je frekventovaná, nie je tam verejné osvetlenie, nie sú tam
chodníky, úzka cesta, vodiči jazdia bezohľadne a je otázka času, kedy sa tam môže
niečo prihodiť.
- Spomenul, že komunikoval so štátnym tajomníkom z ministerstva vnútra, požiadal ho
na stretnutie, ale v telefonickom rozhovore potvrdil, že tam častejšie postaví hliadky
z KDI. Prisľúbil aj častejšie meranie a pokúsi sa vybaviť, aby na Priehradnú ulicu bola
namontovaná jedna zo stacionárnych kamier na monitorovanie rýchlosti.
Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu.
Poslanec Zajíček – hlasoval 3x nie a jeho názor sa vôbec nezmenil, riešenie, ktoré vylúči
Priehradnú, Podpriehradnú a okolité ulice z verejného užívania, nezasiahne ľudí len
v pozitívnom zmysle tých, ktorí tam bývajú, ale veľmi veľa vrakunčanov zasiahne aj
v negatívnom zmysle, to sú ľudia, ktorí tadiaľ chodia do práce a z práce, oni tadiaľ nechodia
preto, že chcú, ale preto, že musia a mal vážnu obavu, že čo sa stane keď nebude prejazdná, že
bude zapchatá Hradská a všetky ostatné ulice okolo a myslí si, že by vo verejnom záujme mala
ostať v takom stave ako je teraz. Určite nejaké spomaľovacie pruhy, ktoré pomôžu bezpečnosti
sú OK, ale je proti akémukoľvek vylúčeniu všetkých obyvateľov Vrakune, ktorí nebývajú na
tejto ulici, ale tadiaľ chodia.
Poslanec Galo – faktická poznámka –neexistuje riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým, prijíma
sa riešenie, ktorá má primárne pomôcť vyriešiť bezpečnosť ľudí, ktorí bývajú na Priehradnej,
alebo obmedziť komfort. Prioritnejšia je pre neho bezpečnosť.
Poslanec Prikryl – skonštatoval, že byť v zápche vďaka bezpečnosti neznamená komfort a byť
dlhodobo v zápche zvyšuje agresivitu vo všeobecnosti a domy na Hradskej prichádzajú nie len
o komfort, ale aj o bezpečnosť a zdravie.
Poslanec Štubniak – chápe, že majú na výber jedno zo zlých riešení a vždycky sa niekomu
stupí na otlak. Čokoľvek sa spraví s tými dvoma ulicami, bude to problém. Koľko je od ulice
Pod gaštanmi po ulicu Na piesku.
Starosta Martin Kuruc – zapodieval sa aj tou vecou, vysporiadať pozemky treba, komunikácia
v zmysle všetkých stavebných práv, musí to byť štandardná cesta - 6 metrov, chodník.. vykúpiť
pozemky, ak nepatria všetky mestskej časti. S územným konaním a so všetkým robota cca na
dva roky. Keď si povieme, že prijmeme teraz variant jedna obytná zóna zákaz prejazdu.
a máme aj zapracovať do rozpočtov 2016-2017 návrhy na projektovú dokumentáciu, prípadne
výkup pozemkov a zrealizovať to, tak my to zapracujeme, ale musíme začať riešiť problém
teraz hneď. Oboznámil poslancov aj so situáciou na obchvate Bratislavy. Prihováral sa za
variant jedna. Bezpečnostná situácia je katastrofálna.
Poslankyňa Murcinová – faktická poznámka, určite ani jedno riešenie nie je ideálne, ale
predpokladá, že na stretnutí boli tak isto ľudia z Podpriehradnej, Priehradnej, ako aj zo sídliska
a keď si oni prijali takéto rozhodnutie, tak by sa malo akceptovať to, čo prijali oni.
Poslanec Zajíček – po tej ulici jazdí posledné tri roky každý druhý deň, keď pracoval v centre.
Nemyslí si, že je tam problém s bezpečnosťou, určite nie v čase keď sú tam zápchy. To je jeho
osobný názor. Parkovanie áut na cestách je podľa neho oveľa väčšie riziko. Skonštatoval, že
chodník vybudovať je tam problém, že cesta je v majetku mestskej časti pozemky siahajú po
-
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cestu, postaviť chodník asi nebude vôbec jednoduché. Ak to takto bude, má v pláne urobiť
petíciu medzi ľuďmi, ktorí tam čakajú na ulici a uvidí sa aká bude odozva verejnosti na to, že
budú čakať až po ružinovskú nemocnicu na Hradskej.
Starosta Martin Kuruc – v zápche tam je 70% obyvateľov čo nie sú Vrakunčania. Tým, že to
takto urobíme, Podpriehradnú zastavíme a zápchy budú na Hradskej vytvoríme tlak na
kompetentných, aby sa konečne začali prekládkou hradskej zapodievať. Kým tam nebudú tí
ľudia denno-denne stáť, nebudú im nadávať, nebudú tam kamery, tak sa k prekládke Hradskej
nikdy nepristúpi, lebo prekládka Hradskej ich vôbec nezaujíma.
Poslanec Galo – faktická poznámka – býva na Brezovej a úplne iné riešenie by bolo pre neho
vhodné a napriek tomu ho nebude presadzovať a nechal ľudí vybrať si. Väčšina áut, ktoré stoja
na Priehradnej príde od autoškoly na Exnárovej a ide sa zaradiť na Priehradnú len preto, aby sa
predbehli v kolóne, ktorá stojí na Hradskej.
Poslanec Czaja – my sa zameriavame na Priehradnú, ale problém je niekde inde. Aké ďalšie
kroky si vieme pripraviť a smerovať na to, aby sme s preložkou Galvaniho mohli pohnúť.
S tým, že my spravíme neprejazd Priehradnej, my ho nevyriešime, my ho posunieme len
niekde inde. S tým, že nesprejazdníme Priehradnú, posunieme zápchu ráno do sídliska.
Starosta Martin Kuruc – Teraz nám ničia cestu, o ktorú sa máme starať my a my na to peniaze
nemáme a potom budú ničiť cestu o ktorú sa má starať magistrát a budeme Magistrát
bombardovať aby to riešilo.
Zástupca starostu Bruna – je názoru – vyvolať tlak na kompetentných, tým, že zapchá /uzavrie
cesty Mestskej časti Vrakuňa.
Poslanec Prikryl – faktická poznámka – taktiež je názoru za vyvolanie tlaku, ale nevie na koho.
Starosta Martin Kuruc – odpovedal, že minimálne na mesto. Primátor bude musieť konať.
Poslanec Zajíček – sa vyjadril, že pokiaľ nesprejazdníme Priehradnú, negatívne sa to dotkne
veľkého percenta ľudí.
Starosta Martin Kuruc – keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, poprosil návrhovú komisiu
o prečítanie návrhu uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený a pán starosta Martin
Kuruc si autoremedúrou osvojil ďalšiu časť uznesenia.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 9 / PROTI: 2/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.


Starosta Martin Kuruc - ospravedlnil zástupcu starostu PhDr. Stanislava Brunu, odišiel na
monitorovací výbor životného prostredia.



Starosta Martin Kuruc – bod 20
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Zámer prenechania majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe MČ
Bratislava-Vrakuňa, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu.
predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka




Prednostka Lýdia Adamovičová – predstavila návrh na schválenie zámeru prenechania
majetku, konkrétne protihlukovú stenu, nachádzajúcu sa na Hradskej a Železničnej ulici, kde
doteraz boli štyri reklamné panely vo vlastníctve spoločnosti ISPA, nájom končí 30.6.2015,
požiadali o ďalší nájom. Prerokovali to všetky komisie a odporučili toto uznesenie schváliť.
Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, poprosil návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 10
Hlasovanie: ZA: 10 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
 Starosta Martin Kuruc – bod 21
Zámer dlhodobého prenájmu objektu Zdravotného strediska na Bebravskej 34 v Bratislave.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta








Starosta Martin Kuruc – predstavil materiál. Mestská časť každý rok investuje do budovy
v rámci rozpočtu určitú čiastku na opravy a údržbu. Z dlhodobého hľadiska Mestská časť nie je
schopná dostať budovu do stavu, ktoré si zaslúži 21storočie. Nakoľko mestská časť bola
oslovená lekármi, ktorí by si budovu chceli prenajať na dlhodobý nájom, v rámci ktorého by si
mohli zobrať úver a dať budovu do poriadku. V rámci finančného hľadiska dostáva mestská
časť menej peňazí ako budova ročne stojí. Dlhodobý nájom, s presnými podmienkami,
investíciami. Otvoril diskusiu.
Poslanec Czaja – oboznámil poslancov, že návrh finančnej komisie bol zobrať na vedomie
a odporučila schváliť zámer dlhodobého prenájmu zdravotného strediska, so zachovaním účelu
zdravotného strediska a pripraviť podklady na vyhlásenie zámeru na rokovanie miestneho
zastupiteľstva. Odporúča zverejniť zámer vo všeobecnosti, že je takáto možnosť o dlhodobý
prenájom a spraviť na to súťaž.
Starosta Martin Kuruc – na margo toho – ak sa spraví súťaž, tak to nedostanú títo lekári. Môže
si to prenajať ktokoľvek typu bohatý - súkromný investor. Možno by sme dostali viac peňazí,
ale nebude zaručené, že tam ostanú títo lekári. Skonštatoval, že ak sa poslanci rozhodnú, že
bude súťaž, tak súťaž prebehne, ale nakoľko 20 z 27 lekárov podpísalo, že to chce, zaručuje to,
že tam ostanú odborníci, ktorý tam momentálne sú.
Poslanec Šindler – má skúsenosti s požiadavkami týchto lekárov už tretie volebné obdobie.
Boli záujmy nadstavovať objekt, zmeniť účel celej budovy. Všetky podmienky a myšlienky,
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budú zakomponované v nájomnej zmluve, v ktorej sa to môže dostať do takej podoby, aby sa
tam zaviazalo budúceho investora, prevádzkovateľa, čo od neho žiadame. Skonštatoval, nech
sa to celé vyvinie a do zmluvy sa zapracuje všetko čo bude potrebné.
Starosta Martin Kuruc – ukončil diskusiu a vyzval návrhovú komisiu na prečítanie návrhu
uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 10
Hlasovanie: ZA: 9 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 1
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
 Starosta Martin Kuruc – bod 22
Žiadosť Moniky Kovácsovej o prevod vlastníctva časti nebytových priestorov
Poľnohospodárskej 27B v Bratislave – pričlenenie k priestorom v jej vlastníctve.
predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka









na

Prednostka Lýdia Adamovičová – predstavila materiál, v roku 2014 zastupiteľstvo odsúhlasilo
predaj priestoru pani Monike Kovácsovej, v budove 221 na účel kaderníctva a nájom. Pani
Kovácsová požiadala o odkúpenie ďalšieho priestoru. Bol vypracovaný znalecký posudok.
Jedná sa o 15m2. Materiál bol schválený vo všetkých komisiách. 90% príjmu patri Mestskej
časti a 10% odchádza Hlavnému mestu.
Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu.
Poslankyňa Schwartzová – opýtala sa mimo materiálu (týkajúceho sa susedného priestoru)
o bývalom Café 221, lepia tam nálepky TIPOS, ale má informácie aj od ľudí aj od obyvateľov,
že tam majú byť výherné automaty. Či má na to dosah mestská časť nejakým spôsobom
obmedziť túto prevádzku, alebo úplne vylúčiť tie výherné automaty.
Starosta Martin Kuruc – je to súkromný majetok, my im v rámci nájomnej zmluvy nevieme
urobiť nič. Čo sa týka výherných automatov, v zmysle zákona, do 5ks nepotrebujú žiaden
súhlas (iba magistrátu), lebo to nie je herňa. Nad 5 výherných automatov musí mať licenciu od
ministerstva financií. Právne sme obmedzení, nakoľko je to súkromný priestor. My ho vieme
obmedziť len s časom otváracích hodín do desiatej.
Starosta Martin Kuruc – ukončil diskusiu a vyzval návrhovú komisiu na prečítanie návrhu
uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený s doplnením
spoluvlastníckeho podielu od pani prednostky Lýdii Adamovičovej.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 10
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Hlasovanie: ZA: 10 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
 Starosta Martin Kuruc – bod 23
Žiadosť obyvateľov Bodliakovej ulice – o prevzatie cesty na pozemku par. č. 1063/1.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta


















Starosta Martin Kuruc – majitelia domov na Bodliakovej ulici by chceli za nízku sumu kúpiť,
dostať, nejak získať pozemok na Bodliakovej ulici, ktorá je v zlom stave. Nakoľko mestská
časť dostala miestnu komunikáciu zadarmo, obyvatelia Bodliakovej ulice chcú od mestskej
časti vybudovanie komunikácie. Keďže mestská časť nemá v rozpočte finančné prostriedky na
realizáciu komunikácie, obyvatelia prišli s iniciatívou vziať si komunikáciu naspäť, s tým, že si
ju vybudujú sami. Museli by ísť súťažou, čo sa im nepáči. Na druhej strane nie všetci
obyvatelia Bodliakovej ulice s tým súhlasia, aby cca 5 obyvatelia dostali ulicu a zamedzili
prechod k iným domom. Návrh prednostke v roku 2016-2017 nájsť peniaze v rozpočte aj na
vybudovanie cesty. V tomto štádiu by bol rád, keby komunikácia, pozemky ostali v majetku
mestskej časti a v jej správe. Otvoril diskusiu.
Poslanec Šindler – vyjadril sa, že nie je možné predávať, odovzdávať ulicu, lebo keby sa
predala táto, nasledujúci krát by požiadal niekto iný..
Poslanec Prikryl – pomer žiadateľov a proti predaju /darovaniu/ ? 5:5?
Starosta Martin Kuruc – 5 boli žiadatelia, ale tí proti boli viacerí.
Poslankyňa Murcinová – faktická poznámka – v súvislosti s týmto.. nejedná sa o túto ulicu, ale
ako je Arménska, Estónska zmrzlina. Niektorí obyvatelia tvrdia, že majú odkúpený pozemok
a nadávajú ľuďom, keď tadiaľ prechádzajú. Nemajú to ale uzavreté. Viete mi o tom niečo
povedať?
Starosta Martin Kuruc – ja neviem, ale pani Dudová, nech sa páči..
Vedúca referátu správy nehnuteľného majetku Dudová – oznámila, že to preverovali a už to
majú odkúpené, majú spoluvlastnícky podiel na tej komunikácii.
Starosta Martin Kuruc – odkupovali to, keď tam komunikácia stála, alebo odkúpili a potom sa
tam komunikácia postavila?
Vedúca referátu správy nehnuteľného majetku Dudová – to je vnútrobloková komunikácia,
odkúpená, keď bol budovaný činžiak biely po pravej strane.
Poslanec Galo – faktická poznámka – v Bodliakovej by bolo vhodnejšie, keby cesta ostala
verejná, v prípade nejakých neočakávaných udalostí, aby boli únikové cesty, z priehradnej na
Brezovú, resp. opačne. Skonštatoval, že rozhodne by sa mali postaviť proti.
Poslanec Kugler – uznesenie je v súlade to čo bolo prijaté s komisiou územného rozvoja
a sledovalo sa tým to, aby cesta ostala verejná aj po vybudovaní cesty.
Starosta Martin Kuruc – opýtal sa priamo obyvateliek Bodliakovej ulice, či nechcú niečo
k tomu povedať.
Obyvateľka Bodliakovej ulice – od začiatku išlo navrhovateľom o parkovacie miesta, aby to
bol ich súkromný pozemok.
Starosta Martin Kuruc – ukončil diskusiu a vyzval návrhovú komisiu na prečítanie návrhu
uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA – prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený s doplnením
spoluvlastníckeho podielu od pani prednostky Lýdii Adamovičovej.


Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 10
Hlasovanie: ZA: 10 / PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Rôzne
















Starosta Martin Kuruc – navrhol zástupcu firmy Doggie, prihlásil sa pán Juraj Ferko, ohľadom
psieho výbehu. Starosta vyzval poslancov, aby hlasovaním, s rukou mu dali slovo.
Skonštatoval, že optická väčšina.
Zástupca firmy Doggie Juraj Ferko – predstavil projekt psieho parku, ktorý už na zastupiteľstve
bol raz prednesený, jedná sa o projekt riešenia psičkárskej otázky. Takýto istý projekt je
vybudovaný v Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Momentálne rokujú s viacerými mestskými
časťami a mestami na Slovensku. Tento park by mal slúžiť ľuďom, aby sa mohli bezpečne so
svojimi psami pohybovať čo sa týka voľného pohybu, voľného výbehu so všetkými aktivitami.
Centralizuje to psičkárov a miznú zo zatrávnených plôch mestských častí. Ponúka bezplatné
vytrénovanie psov, ktorú sú vedené na mestskej časti a majú zaplatené dane. Bol by rád, keby
Mestská časť pristúpila k riešeniu takejto psičkárskej otázky.
Poslankyňa Schwartzová – opýtala sa, či musí byť človek členom psieho klubu, aby navštívil
váš psí park.
Zástupca firmy Doggie Juraj Ferko – odpovedal, že psí park by mal byť otvorený 24 hodín
denne, 7 dní v týždni pre celú verejnosť
Poslankyňa Schwartzová – opýtala sa, či sa bude sa v parku niekto starať o exkrementy..
Zástupca firmy Doggie Juraj Ferko – odpovedal, že do určitej miery áno, doniesol návrh
podmienok spolupráce. Radi by vybudovali ihrisko a cvičisko pre psov, starali sa o čistotu,
zimnú, letnú údržbu.
Starosta Martin Kuruc – opýtal sa, aký má byť podiel mestskej časti na tomto projekte,
nakoľko to z materiálu nebolo jasné.
Zástupca firmy Doggie Juraj Ferko – odpovedal na príklade s dohodnutými podmienkami
v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Mestská časť vybudovala oplotenie parku a stará sa
o vysýpanie košov. Všetko ostatné je v správe Firmy Doggie.
Poslankyňa Schwartzová – faktická poznámka, čo je ich prínosom do tohto projektu? Oplotiť,
prenajať za euro a vysýpať koše by mala mestská časť a čo z toho. Čo znamená prevádzkovať
to? Čo je prínosom pre mestskú časť?
Zástupca firmy Doggie Juraj Ferko – vybudujú prekážky v hodnote 8.000 euro hneď pri štarte,
bezplatné výcviky psov, ktoré nie sú lacné, pre všetkých občanov zaregistrovaných v mestskej
časti Vrakuňa.
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Starosta Martin Kuruc – podotkol, že 24 hodín bude psí park v prevádzke. Kto je zodpovedný
za „uhryznutie“
Zástupca firmy Doggie Juraj Ferko – priestor parku ostáva verejným priestranstvom
(v legislatíve špecifikované, kto je zodpovedný)
Poslanec Galo – podotkol, že sa v minulosti zbytočne hlasovalo o konkrétnom pozemku, ktorý
nebol vhodný, nemalo význam hlasovať, keď bol pozemok vytipovaný miestnym úradom. Dva
problémy – znečisťovanie sídliska a neplatenie daní za psov. Skonštatoval, že je to forma
podpory majiteľov psov, aby sa správali zodpovednejšie, prihlásili psov. Zároveň je to
poskytnutie služby, ktorá tu doteraz nebola.
Poslanec Prikryl – informoval sa, či tam bude vstup zadarmo.
Zástupca firmy Doggie Juraj Ferko – odpovedal, že to bude úplne zadarmo.
Starosta Martin Kuruc – podotkol, že by sa k tomu vrátil v júni, kde bude konkrétny materiál
s konkrétnym pozemkom. Navrhuje, aby sa pozemok vytipoval v spolupráci s majetkovým
oddelením.
Poslanec Czaja – otázka ohľadom oplotenia, načo tam bude, keď sa nebude zamkýnať.
Zástupca firmy Doggie Juraj Ferko – aby psy nemohli odtiaľ odísť pokiaľ sú na voľno, aby sa
ich mohlo hrať viacero naraz.
Poslanec Czaja – na margo mestskej časti Petržalka, majú na webe zverejnený zoznam psov,
ktorý je na cca 140 strán.
Poslanec Zajíček – faktická poznámka, opýtal sa, keďže sa spomína park v Petržalke, či má pán
Juraj Ferko vedomosť o tom, koľko stálo oplotenie v Petržalke.
Zástupca firmy Doggie Juraj Ferko – odpovedal, že park v Petržalke má cca 8000m2
a vybudovanie oplotenia vrátane všetkého stálo cca 40.000 eur.
Poslankyňa Murcinová – nie je proti myšlienke. Podotkla, že jedno oplotené miesto už vo
Vrakuni na sídlisku je, z jej pozorovania vie, že tam málo kedy chodí niekto so psíkmi.
Nakoľko je vo Vrakuni veľa psičkárskych dôchodcov s malými psíkmi, je dôležité, kde by sa
vytipovalo miesto na psí park. A záleží aj na cene oplotenia.
Poslanec Galo – deň pred zastupiteľstvom bol zrovna v spomínanom oplotenom objekte, kde sa
nachádzali dvaja majitelia so psami, informoval sa, či sa to využíva, tvrdili, že tam
permanentne niekto je, že sa tam striedajú. Rozhodne nie je zato, aby sa park zrušil.
Poslankyňa Schwartzová – sa informovala, o aký veľký pozemok minimálne, má záujem.
Zástupca firmy Doggie Juraj Ferko – rozdeľuje sa na dve časti - parková časť, cvičisková časť,
minimálna plocha cvičiska 600m2 a minimálna plocha celého areálu - 2000m2
Poslankyňa Murcinová –faktická poznámka, reagovala na poslanca Gala – má malého psa,
chodí tadiaľ denne a väčšinou tam nikto nie je. Ale nie je za zrušenie.
Poslanec Štubniak - reagoval na poslanca Gala – prečo by nemohol byť vstup kontrolovaný len
pre Vrakunských psov zadarmo. Nakoľko je to vrakunský pozemok, vo Vrakuni. A dal do
pozornosti pozemok o ktorý nemal záujem PUMP TRACK pri plote, kde je to zašité, nikomu
by to tam nevadilo.
Starosta Martin Kuruc – diskusiu by presunul na jún a do komisií. Poďakoval pánovi Jurajovi
Ferkovi - zástupcovi firmy Doggie. Podotkol, že sa pani Dudová s pánom Ferkom stretnú
a vytipujú jeden – dva pozemky.
Starosta Martin Kuruc – ďalej do bodu rôzne.
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Poslankyňa Schwartzová – otázka - peší prechod od futbalového ihriska na Ráztočnú, cez
železničné koľaje, niekedy v minulosti sa tam svietilo. Sú tam aj kandelábre, ktoré majú rozbité
svetlá. Momentálne celý úsek osvetľujú z kotolne reflektory, ktoré sú tak nastavené vďaka
pracovníkom, lebo bývajú na ráztočnej, aby ten prechod bol bezpečnejší.
Starosta Martin Kuruc – robí sa audit osvetlenia, na Bebravskej sa nesvieti, na Šíravskej sa
nesvieti, robí sa audit prechodov pre chodcov, ktoré nie sú dlhodobo vymaľované.
Komunikujeme s magistrátom. Preveríme komu to patrí, zistíme a dám vedieť.
Poslanec Czaja – poznamenal, že prebehlo hlasovanie vnútrobloku Slatinská. Z ohlasov ľudí,
ktorí tam bývajú a žijú bolo zrejmé, že sa tešili, pokiaľ nezistili, že sa nejedná o Slatinskú, ale
o Dvojkrížnu a Bebravskú. Slatinskú to len tak lizne. Má sa tam vysadiť 50kríkov Taxus
baccata, po slovensky Tis, ktorý je jedovatá rastlina. Je to nevhodné na detské ihrisko. Druhá
vec - či sa to dá nejako odkontrolovať, alebo dá sa dostať k materiálom, pretože ľudia sú
presvedčení, že za 65.000tisíc eur sa dá postaviť rodinný dom a nie detské ihrisko. Ide
o Európske peniaze, ale mali by sme sa k tomu postaviť seriózne.
Starosta Martin Kuruc – čo sa týka súťaže, súťaž prebehla minulý rok za bývalého vedenia.
Súťaž bola uzavretá, vysúťažená v zmysle stanových pravidiel, nikto sa neodvolal voči súťaži,
má sa začať s realizáciou. Keby sa súťaž zrušila, prišli by sme o 1,6 milióna. Pán zástupca
Bruna to mal pod palcom, on to riešil. Na jeho popud sa snažili vybrať menšie zlo a vymeniť
dispozíciu, čo je možné po odsúhlasení projektu, lebo nebude to finančne stáť ani viac- ani
menej, len budú presunuté zariadenia inak ako boli pôvodne dohodnuté. Meniť typ stromov,
typ preliezok nemôže sa do projektu zasiahnuť ani zmeniť.
Poslanec Prikryl – faktická poznámka – bolo mu odpovedané na otázku predchádzajúcim
príspevkom, podotkol, že keď sa nedajú zmeniť kríky, akonáhle tam budú vysadené Tisy, bude
volať hygienika a tých 65.000 eur pôjde do vzduchu, lebo to musí zavrieť. Ako sa už
informoval, na detskom ihrisku, kde sú vysoko certifikované preliezky a nasadia sa tam
jedovaté rastliny. Pozastavil sa aj nad prácou projektanta a stojanov na bicykle a nad tým, že si
projektant neoveril ako tam vrhá slnko doobeda a poobede. Ďalšia vec, hneď vedľa je ďalšie
ihrisko, takže nazvať to vnútroblok Slatinská je niekde inde.. Rád by videl rozpočtové
materiály k projektu, lebo sú tam veľké rozdiely v cenách.

Interpelácie.





Poslanec Štubniak – interpeloval pani prednostku, žiada o stotožnenie všetkých platieb, ktoré
dostal ako odmenu, lebo z výplatných lístkov nie je identifikovateľné, ktorá suma sa má
priradiť k akému druhu odmeny. Navrhuje, aby tento postup bol použitý aj u ostatných
poslancov, ak o to požiadajú. Zároveň žiada pani prednostku, aby od druhého štvrťroku 2015
zaviedla jednoznačnú identifikáciu platieb, ktorá by bola s pravidlami odmeňovania poslancov
zo dňa 01.10.2012.
Starosta Martin Kuruc – na júnovom zastupiteľstve sa plánuje predložiť nový rokovací
poriadok s novým odmeňovacím poriadkom.
Prednostka Lýdia Adamovičová – podotkla, že na výplatnom lístku nie je možné identifikovať
všetky platby, lebo každá je za niečo iné, na výplatný lístok sa nedajú rozpísať všetky položky,
ktoré boli vyplatené. Určite to chce zmeniť, aby to malo jasné pravidlá.
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Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný, poďakoval sa
poslancom a ukončil zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Požiadal o záverečnú prezentáciu. Počet prítomných: 10.

...................................................

...................................................

Ing. Lýdia Adamovičová, v.r.

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.

prednostka

starosta

....................................................

...................................................

Ing. Ľubomír Czaja, v. r.

Ing. Anna Murcinová, v.r.

overovateľ zápisnice

overovateľka zápisnice

Zapísala: Mgr. Denisa Sedmáková
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