Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa zo dňa
23.06.2015
Otvorenie – JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Otvoril VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktoré ako
uviedol sa konalo v riadne schválenom termíne. Z rokovania ospravedlnil poslankyňu Ing.
Oľgu Kubalíkovú zo zdravotných dôvodov a pani prednostku Ing. Lýdiu Adamovičovú. Na
začiatok predstavil dve nové vedúce, ktoré boli vybraté na základe výberových konaní. Pani
Ing. Mgr. Domaracká, vedúca odboru vnútornej správy a pani Ing. Hillerová vedúca odboru
ekonomického. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny a počtu prítomných poslancov
miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné v počte 14 poslancov.
Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov a zapisovateľa
zápisnice.
1. Návrhovú komisiu:

1. Mgr. art. Jana Némethová
2.Ing. Juraj Štubniak

2. Overovateľov zápisnice:

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

3. Skrutátorov:

1. Ing. Mgr. Xénia Domaracká
2. Mgr. Iveta Pochlopeňová

4. Zapisovateľa zápisnice:

1. Mgr. Denisa Sedmáková

Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že komisie boli schválené podľa predloženého návrhu.
Starosta Martin Kuruc - otvoril možnosť zmeny, alebo vyjadrenie sa k pozvánke, ak má
niekto iné návrhy. Keďže nikto nemal žiadne pripomienky k programu, poprosil o prezentáciu
a hlasovanie o programe ako celku, ako bol predložený.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta skonštatoval, že program bol prijatý podľa predloženého návrhu.
Bod 2
Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
predkladá: Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka
Ing. Alena Kaňková – vzdala sa úvodného slova.
Starosta Martin Kuruc - otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Keďže sa nikto neprihlásil, uzatvoril možnosť prihlásenia sa do diskusie a vyzval návrhovú
komisiu o prečítanie uznesenia.

Návrhová komisia – prečítal návrh ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc – vyzval k prezentácii a hlasovaniu.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka
Starosta Martin Kuruc – bez úvodného slova otvoril diskusiu.
Poslankyňa Murcinová - informovala sa k uzneseniu č. 119 na strane 2. Zdalo sa jej v rozpore,
že ako status je: ostáva v plnení a spôsob plnenia a priebeh plnenia je vypúšťa sa zo
sledovania. To sa týka Skládky. Už v minulosti sa informovala ohľadom tohto uznesenia.
Vedúca odboru Kňažníková - sa vyjadrila, že toto uznesenie je už predurčené ako záver,
lenže pani auditorka nám dala odporučenie, že aby sme ešte napísali SAD a aby nám písomne
odpovedali, že voči nám si neuplatnili nijakú požiadavku, takže aby sme ešte tento jeden
papier mali, lebo v podstate naša právnička už dala papier, že je to premlčaný záväzok a toto
jedno sme ešte na odporúčanie auditorky spravili a čakáme na odpoveď. Berieme, že je to
splnené, ale ešte tento jeden papier očakávame.
Starosta Martin Kuruc – doplnil k návrhu uznesenia tento bod stále zostáva v plnení.
Poslankyňa Murcinová: Opýtal sa, či je možné, že ten papier nepošlú a nebudú s tým
súhlasiť? Lebo je to veľa peňazí.
Starosta Martin Kuruc: vyjadril sa, že možné je všetko čaká sa na ich vyjadrenie.
Poslanec Czaja – informoval sa k bodu na strane 7. pod č. uznesenia 325 návrh zmien a
doplnkov k územnému plánu hlavného mesta Bratislavy. Status je, že sa to vypúšťa. Možno
len krátku informáciu ohľadom územného plánu, či sú nejaké zmeny akceptované v rámci
uznesení, ktoré sa dávali predtým alebo aký je momentálny stav.
Referentka Ondriašová: Momentálny stav je taký, že zmeny a doplnky územného plánu
prebieha posudzovanie v zmysle vplyvu na životné prostredie. Takže z pohľadu mestskej časti
bolo stanovisko k tým navrhovaným zmenám a doplnkom vydané, takže nejakým spôsobom
to bolo finalizované zo strany mestskej časti, preto to bolo takto navrhnuté na vypustenie. Ide
to už ďalším procesom.

Starosta Martin Kuruc: na doplnenie pánovi poslancovi, toto volebné obdobie asi zmeny a
doplnky schválené nebudú, čiže najbližšie až o 4 roky. Je to na primátorovi, čo priloží, ale
zatiaľ sa nič schvaľovať nebude.
Keďže sa do diskusie nikto nikto neprihlásil, vyzval návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia.
Návrhová komisia – prečítala návrh podľa predloženého návrhu.
Starosta Martin Kuruc – vyzval poslancov na prezentáciu a pristúpime k hlasovaniu.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 4
Následná finančná kontrola - vyplácanie odmien poslancom za prvý štvrťrok 2015.
predkladá: Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka
Kontrolórka Alena Kaňková - „Vážený pán starosta, pán zástupca, vážené pani poslankyne,
poslanci. Predkladám Vám správu, ktorá vyplývala z návrhu doplnenia plánu kontrolnej
činnosti, ktorú predložil pán poslanec Štubniak na ostatnom zastupiteľstve mestskej časti a
bola zameraná na kontrolu vyplácania odmien poslancov za prvý štvrťrok 2015 a či boli
vyplácané v súlade s pravidla odmeňovania. Myslím si, že táto správa je dosť rozsiahla.
Zamerala som sa na všetky oblasti. V závere sú moje kontrolné zistenia, kde boli teda jednak
formálne zistené nedostatky, ktoré vyplývali z januára a tam v komisii sociálnej neboli
vyplatené niektoré odmeny, ale vo februári doplatené boli. Ďalej bolo zistené, že pánovi
poslancovi Štubniakovi nebola vyplatená základná mesačná odmena za členstvo v komisii.
Takisto pani poslankyni Schwartzovej za sobáš z mesiaca január, ale ďalej čo som teda zistila.
Zistila som rozpor medzi dvomi platnými dokumentmi, a to je platnými pravidlami
odmeňovania, ktoré boli ešte schválené ešte v roku 2012 a novým dokumentom, ktoré bolo
schválené v tomto volebnom období, konkrétne 15.decembra, kde sa konštituovali nové
komisie, nové názvy komisií, nové činnosti komisií a rozpor bol práve v názve pôvodnej
komisie pôvodnej legislatívno-právnej a finančnej, ktorá v platných pravidlách odmeňovania
bola braná ako gešná komisia, keďže nebola zriadená mestská rada a mala zvýšené vyplácanie
odmien 1,5 koeficientom. Na druhej strane postaveniu náplni činnosti komisii je považovaná
za gešnú komisiu komisia podnikateľská, ale vyplácané odmeny mala komisia finančná. preto
navrhujem a keďže zameranie je predovšetkým ma hospodárnosť, efektívnosť a nakladanie s
verejnými prostriedkami a takisto s odvolaním sa aj na zákon o obecnom zriadení ktorý
hovorí, že máte nárok ako poslanec na vyplatenie odmien, ale v súlade s prijatými a platnými
zásadami. Takže preto ten návrh uznesenia je formulovaný tak ako je s tým, že finančná
komisia má to, že za mesiac január a február mala vyplatené tie odmeny naviac.
Starosta Martin Kuruc - Poďakoval za úvodné slovo, predpokladám, že kontrolná správa
splnila očakávanie, ktoré bolo, pochybenia, ktoré nastali, samozrejme, za úrad sa

ospravedlňujem ,ale potom vysporiadané. Bolo to spôsobené aj tým, že personalistka
odchádzala, pôvodná prišla nová, ale chyby sa stávajú, všetko sme napravili. Otvoril diskusiu.
Poslanec Štubniak: Veľmi pekne poďakoval pani kontrolórke, poukázal, že správa je
perfektná, vyčerpávajúca.
Poslanec Hrapko: Opýtal sa, že akým spôsobom budú jednotliví poslanci začlenení v komisii
vracať tie peniaze. Pretože pri niektorých vyšlo, že tie peniaze majú vrátiť, neviem, či im to
bude o to menej vyplatené v ďalších mesiacoch alebo aký bude mechanizmus.
Starosta Martin Kuruc: Tí, ktorí dostali naviac, je to v bode B, odporúča sa starostovi to
doriešiť. Tými poslancami sú traja alebo štyria, ja sa s nimi potom osobne stretnem a
dohodnem to na osobnom rokovaní. Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, uzatvoril
možnosť prihlasovania sa do diskusie.
Návrhová komisia: prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc – vyzval o prezentáciu a hlasovanie
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 5
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaVrakuňa na II. polrok 2015.
predkladá: Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka
Kontrolórka Alena Kaňková - návrh plánu kontrolnej činnosti 2015 predkladám v súlade so
zákonom o obecnom zriadení s tým, že je teda rozdelený do štyroch blokov. Je to výkon
pravidelných kontrol takisto ostatných kontrol, vedenie ostatnej činnosti, a samozrejme,
výkon názornej finančnej kontroly tu teda chcem len upozorniť, že teda toho 28.4. bola zmena
pôvodne chváleného plánu kontrolnej činnosti, kde teda som navrhovala vypustiť kontrolu
mzdovej a personálnej agendy a prisľúbila som, že bude zaradená v rámci druhého polroku
2015.
Starosta Martin Kuruc - Otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže sa nikto neprihlásil, uzatvoril
možnosť prihlásiť sa do diskusie, vyzval návrhová komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.
Návrhová komisia - prečítala návrh uznesenia podľa predloženého materiálu.
Starosta Martin Kuruc – Poprosil o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

Starosta Martin Kuruc - Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 6
Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Vrakuňa.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc - Na úvod krátke slovo. Materiál bol prerokovaný vo všetkých
komisiách. Oproti tomu, čo bolo predložené v komisiách prešiel drobnou úpravou, a to že
vypadlo z rokovacieho poriadku- miestna rada, čiže o to sme ho zmenili lebo aby sme
nerokovali o materiály, ktorý v komisiách nebol záujem zriadiť miestnu radu, takže o toto je
materiál upravený. Sú tam stanovené nejaké pravidlá sedem dní pred rokovaním
zastupiteľstva pozvánka s materiálmi, aby sme si zjednodušili prácu a nekomplikovali to.
Rokovací poriadok hovorí o tom, ako budeme rokovať, aké sú podmienky pozvánok. Jedna
zásadná vec je aj tá, že z rokovania zastupiteľstva bude zhotovený zvukový záznam, ktorý
bude zverejnený na internetovej stránke a zápisnica z rokovania bude môcť byť potom v
nejakej skrátenej forme. Materiál je možné doplniť ako uznáte za vhodné. Je to rokovanie
nášho zastupiteľstva. Nech sa páči, otváram diskusiu.
Poslankyňa Schwartzová - Doplnila pána starostu. Nevypadlo slovíčko miestna rada, je
v zátvorke, ak je zriadená. Keď pristúpime k tomu, aby sme zvolili miestnu radu o dva roky
alebo cítime potrebu vytvoriť miestnu radu, takže nemusíme ďalej rokovať, je to tam.
Starosta Martin Kuruc - Áno, je to tam v zátvorke ak je zriadená v zmysle zákona, to sme tam
museli ponechať. Ak si o rok povieme, že chceme o rok miestnu radu , povieme ,ale zatiaľ
potreba z vašej strany nebola. Môžeme sa dohodnúť na nejakých neformálnych stretnutiach,
stanovíme si nejaký pravidelný termín, ja sa rád s vami stretnem. Budeme rozoberať
materiály, ktoré nejdu do miestneho zastupiteľstva a majú nejakú víziu.
Poslanec Czaja: Chcem poďakovať, že sa našiel spôsob zjednodušenia zápisnice, pretože
vždy s tým bol problém, že nebola v stanovenom termíne a myslím , že tento nápad to dokáže
vyriešiť. Ja mám jeden taký pozmeňovací návrh čl. 3 odstavec 5 zmena prvej vety. Týka sa
to poslaneckého klubu. Píše sa tam, že na prvom pracovnom zasadnutí po voľbách po
doručení písomného návrhu na vznik poslaneckého klubu starostovi mestskej časti
Bratislava- Vrakuňa zasadnutí miestneho zastupiteľstva vzniká poslanecký klub. Ja by som to
zjednodušil poslanecký klub vzniká po doručení písomného na vznik poslaneckého klubu
starostovi mestskej časti Bratislava- Vrakuňa, ďalej len mestská časť na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva.
Poslanec Bruna - veľmi pozitívne vyjadril kvalitu vypracovaného materiálu a tiež sa mu páči
zverejnenie zvukového záznamu zo zastupiteľstva, nakoľko nie každý má možnosť prísť na
rokovanie zastupiteľstva a takto si môžu ľudia dodatočne vypočuť záznam z rokovania.

Starosta Martin Kuruc - Poďakoval vedúcej odboru vnútorných vecí, že takto pripravila
materiál a dúfa, že takto pripravené budú aj do budúcnosti.
Poslanec Štubniak - Mal 3 drobné pozmeňujúce návrhy čl. 4. bod 9. poslednú vetu doplniť,
že tam bude a zverejniť materiál na web stránke www.vrakuna.sk . Chcel som to v bode rôzne
ako balík problémov. Stretol som sa s občanmi a oni majú nejaké pripomienky, nejaké nápady
a chceli by materiál, ktorý ide do zastupiteľstva vidieť vtedy, keď aj my. Ak by bolo toto
možné a zastupiteľstvo by vyhovelo v tomto bode občanom, bol by veľmi rád. Ďalší návrh čl.
10 bod 3, to sa jedná o zverejňovanie zvukových záznamov. Nie je tam daný termín, že ak by
sa dalo, tak počnúc dnešným zastupiteľstvom že by to bolo zverejňované na web stránke a 3.
návrh je tiež od občanov či by sme nemohli na našom zastupiteľstve mať podobnú techniku
ako je to v meste, že o štvrtej môže občan vystúpiť. Čiže my by sme mohli mať napr. o 11,
vystúpenie občanov, tí sa musia, samozrejme, vopred do 8:45 musia prihlásiť u zástupkyni
organizačného oddelenia, takže to dávam ako víziu svojim kolegom, či tento návrh podporia
do rokovacieho poriadku.
Starosta Martin Kuruc - Čo sa týka zverejňovania materiálu na internetovej stránke v
poriadku, čo sa týka zverejnenia zvukového záznamu, môžeme ho zverejniť až po odsúhlasení
tohto rokovacieho poriadku. Takže, keď ho dneska schválime, tak ho, samozrejme, aj
zverejníme a čo sa občanov týka, občania môžu už aj dnes vystupovať na základe toho ako to
máme. Ani na meste to nie je v rokovacom poriadku. Je to na základe dohody primátora s
poslancami, že o 16. budú vystupovať. V meste je to na 16. preto, lebo väčšina ľudí je z práce
doma a môžu prísť, ale ak by sme im to dali na 9.00 asi by sa nestretli s pochopením. Ja by
som to nedával na určitú hodinu, ale je to môj názor záleží ako poslanci rozhodnú. Ale
vystúpenie občanov majú možnosť, môžu kedykoľvek prísť, myslím, že sa nestalo, že by sme
nejakému občanovi zabránili vystúpeniu.
Poslanec Štubniak – Tlmočí názory názory ľudí a v rokovacom poriadku je písané, že občan
môže vystúpiť k danej téme. A toto ošetruje to, že vystúpi od lesa. Čiže môžem tlmočiť, že
môže občan prísť kedykoľvek a nebudeme zavádzať určitú hodinu, kedy môžu prísť?
Starosta Martin Kuruc - Áno, samozrejme.
Vedúca odboru vnútorných vecí Domaracká - Na strane 13. citujem: " Obyvateľ mestskej
časti má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a vyjadrovať svoj
názor, ak o to požiada. " Takže tam ten rokovací poriadok to upravuje.
Starosta Martin Kuruc - Keďže sa nikto do diskusie nehlási uzatvoril diskusiu. Poprosil
návrhovú komisiu o návrh uznesenia s tým, že 3 návrhy , ktoré boli prednesené poslancami si
autoremedúrou osvojil.
Návrhová komisia – Prečítala návrh uznesenia upravený o autoremedúru.
Starosta Martin Kuruc – Vyzval o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Zásady odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov Mestskej časti BratislavaVrakuňa.
predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu
Zástupca starostu Stanislav Bruna – predstavil materiál. Zásady odmeňovania a volených a
menovaných predstaviteľov, týka sa to odmeňovania poslancov, zástupcu starostu, hlavného
kontrolóra a sobášiacich členov komisií, neposlancov a tajomníkov komisií došlo k hlavnej a
zásadnej zmene, a to že odmeny pre poslancov budú vyplácané mesačne, a to paušálnou
sumou. Návrh z finančnej komisii, ktorý bol zapracovaný do materiálu do výšky 250 €
mesačne. Navrhovaná výška odmeny pre zástupcu starostu je vo výške 600 €. Zároveň do
materiálu boli zapracované ďalšie pripomienky komisie, a to úprava a odmena tajomníka za
prácu v komisii, odmena bola zmenená z 20 € na 30 €. Ďalej odmeňovanie členov komisii s
radov občanov, poslancov bude vo výške 20 € a rovnako sa zmenilo odmeňovanie
sobášiacich, ktorí budú odmeňovaní 20 € za sobášiaci deň. Ďakujem veľmi pekne.
Poslanec Czaja - Súhlasil s návrhom.
Starosta Martin Kuruc - Keďže sa nikto nehlási do diskusie, diskusiu ukončujem. Nasleduje
prestávka.
Zástupca starostu Stanislav Bruna - Počas prestávky došlo k prerokovaniu k diskusii k
tomuto materiálu, nakoľko rozprava bola ukončená, nie je možné ďalej pokračovať. Zo strany
poslancov prišiel návrh, kde by došlo k zmene odmeňovania poslancov a zástupcu starostu, a
to, že suma alebo výška odmeny by vychádzala percentuálneho podielu aktuálnej minimálnej
mzdy. Nedôjde k zmene výšky odmeňovania poslancov, to znamená, že návrh bude taký, že
odmena poslanca bude vo výške 65% z aktuálnej minimálnej mzdy, odmena zástupcu starostu
bude vo výške 157% aktuálnej minimálnej mzdy, aby to bolo úplne presne korektne, tak
odmena poslanca sa tým zníži z 250 €, ktorý je uvedený v materiály na 247 € a odmena
zástupcu starostu sa zmení zo 600€ na 596,60€. Ďalšia zmena, ktorú si autoremedúrou chcem
upraviť v materiály a to je chyba, ktorá bola uvedená v odmeňovaní hl. kontrolóra, bola tam
tlačová chyba, kde v zmysle zákona o obecnom zriadení v paragrafe 18 C, bod 5, je uvedené,
že môže obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do
výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. V našom materiály by
sme tým pádom doplnili len jedno slovo - mesačné, a to v bode 1, čl. 7 odmeňovanie
kontrolórov bod 1 a znenie by bolo: " Miestne zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi raz
štvrťročne schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% schváleného mesačného platu podľa
paragrafu 18 , tak ako je uvedené v zákone. Ide vyslovene len o oprava a súlad tohto článku a
tohto bodu so zákonom. To si autoremedúrou osvojím. Návrhová komisia dostala návrh na

zmenu uznesenia - návrh na zmenu uznesenia od poslanca Czaju predložím návrhovej
komisii. Prečítam pozmeňujúci návrh. Návrh sa týka zmeny výšky odmeny poslanca na 0,65
násobok min. mzdy a zmeny výšky odmeny zástupcu starostu vo výške 1,03 násobku min.
mzdy.
Poslanec Czaja - Ďakujem za slovo, tento návrh vychádza z troch dôvodov. Prvý je, aby sme
nezvyšovali rozpočet, čiže pri týchto sumách sa dostaneme na úroveň 50 tisíc eur ročne, to, čo
je v rozpočte, podľa môjho výpočtu. 2. dôvod je, že na začiatku volebného obdobia sme sa
dohadovali, že nebudeme zvyšovať plat starostovi. Snažíme sa robiť návrh tak, aby sme sa
dostali v rámci rozpočtu, nevidím dôvod prečo by sme mali zvyšovať z 380 vicestarostu na
požadovaných 600€.
Starosta Martin Kuruc - Nech sa páči návrhová komisia návrhy uznesení.
Návrhová komisia - Návrh od pána Czaju. Čítam návrh na výšku odmeny vicestarostu na 1,3
násobku min. mzdy.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 7 / PROTI: 3 / ZDRŽAL SA: 4
Starosta Martin Kuruc - Návrh neprešiel, čiže pristúpime k hlasovaniu ako k celku.
Návrhová komisia - prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - Nech sa páči, prezentujte sa hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 6 / PROTI: 1 / ZDRŽAL SA: 7
Starosta Martin Kuruc – Hlasovaním uznesenie nebolo prijaté. Návrh neprešiel, takže nové
odmeňovanie nebude.
Bod 8
Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2014.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Vedúca ekonomického odboru Kňažníková - Ako ste sa v záverečnom účte dočítali v podstate
sme hospodárenie ukončili prebytkom 126 544€ tak ako hospodárenie samotného bežného
rozpočtu, ktorý hovorí o tom, že sme splnili všetky základné funkcie vo výdavkoch, ktoré
nám príjmová časť dovolila. Samotné čerpanie príjmová časť bežného rozpočtu sa naplnila
100% a výdavková 94%, takže podľa mňa sme ten bežný rozpočet splnili, tak ako sme to mali
v pláne. Tento prebytok, ktorý hovorím, že 126 544€ sa vytvoril sa plne presunie do
rezervného fondu. Rezervný fond sa nám teda zvýši a to vás teda asi najviac zaujíma. To je aj
v zmene rozpočtu sa k tomu zase vrátime, že tým pádom, že to presunieme do rezervného

fondu, tam budeme mať k dispozícií to sú všetky naše dôležité peniaze, našich 360 000€, z kt.
už 180 000, takisto tam máte v materiály v zmene už ste rozhodli alebo schválite aj po tej
zmene na čo sa použijú. To znamená, že stále ten rezervný fond máme ešte zhruba okolo 180
000- 200 000 , keby ste to takto schválili, tak nerozdelený rezervný fond, ktorý momentálne
ako sme sa bavili na komisiách sa bude používať ako na dočasnú výpomoc na prekrytie
úhrady faktúr v rámci ISRMO, takže tento prebytok nám podstatne vylepšil situáciu v roku
2015. Auditor záverečný účet bez výhrad a máte tu aj stanovisko pani kontrolórky, takže
návrh uznesenia nebol pripomienkovaný žiadnou komisiou, všetkými komisiami prešiel, takže
je navrhnutý na schválenie bez výhrad.
Starosta Martin Kuruc – Otvoril k materiálu diskusiu. Keďže sa nikto nehlásil, uzatváram
možnosť diskusie.
Návrhová komisia - prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.

Kontrolórka Alena Kaňková - Keďže stanovisko miestneho kontrolóra je ďalší materiál v tom
bode A neviem či je správne, aby sa aj v tomto prípade bralo na vedomie stanovisko
miestneho kontrolóra, ktorý je samostatný bod. A k tomu je takisto prijaté uznesenie, že
miestne zastupiteľstvo berie na vedomie aby to nebola duplicita, dobre?
Starosta Martin Kuruc - v bode A, bod č. 2. sa vypustil. Autoremedúrou si to osvojil.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
Bod 9
Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k Záverečnému
účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2014.
predkladá: Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka
Kontrolórka Alena Kaňková – „Vážený pán starosta, pán zástupca, vážene pani poslankyne,
páni poslanci opäť predkladám svoje stanovisko k súlade s ustanoveniami zákona o obecnom
zriadení, kde som kontrolovala návrh záverečného účtu, vychádzala som z finančných a
účtovných podkladov, z ekonomického referátu. V rámci kontrolných zistení boli nájdené
určité nezrovnalosti a čiastočný nesúlad s legislatívou platnou v návrhu uznesení, preto
navrhujem v prvej časti, aby sa zobralo na vedomie a v druhej časti návrh s tým , že ukladáme
návrh pani prednostke, aby pri tvorbe, sledovaní a predkladaní záverečného účtu boli
dodržiavané legislatívne normy. Takisto aby sa zosúladili, teda aktualizovali platné zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami, aktualizovali vnútorné ekonomické smernice
zamerané na oblasť či už účtovníctva ako aj rozpočtovníctva a aby sa aktualizovalo doteraz

platné všeobecné záväzné nariadenie o tvorbe a používaní mimorozpočtového účtu, konkrétne
fondu rozvoja bývania, ktoré máme ešte platné z roku 2000.
Starosta Martin Kuruc - Poďakoval za úvodné slovo. Otvoril diskusiu. Keďže sa do diskusie
nikto nehlásil, uzatvoril možnosť prihlasovania do diskusie a poprosil návrhovú komisiu o
návrh uznesenia.
Návrhová komisia – prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - Poďakoval, poprosil o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Výročná správa SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Toplianska 5, 821 07
Bratislava, za rok 2014 a návrh rozdelenia výsledku hospodárenia.
predkladá : Jana Adamová, konateľ spoločnosti
Konateľka Spokojného bývania, Jana Adamová - Dobrý deň, výročnú správu ste obdržali v
písomnej forme, bola v komisiách prerokovaná, neviem či sa mám zaoberať jednotlivými
časťami, nechám teda na konci priestor na otázky. rozoberiem len výsledok hospodárenia,
ktorý je v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku, ale na základe rozhodnutia miestneho
zastupiteľstva bolo v spoločnosti predpísané nájomné, konečné nájomné v priestoroch v
ktorých sídlime, v skutočnosti sa dá povedať, že výsledok hospodárenia je zhruba o 8000
vyšší než v predchádzajúcom období. Je to spôsobené tým, že sme prijali do správy hlavne
nové bytové domy. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia, teda celkový zisk je 3215,07
návrh na rozdelenie mestskej časti dividendy vo výške 25515, 07 a prídel do fondu odmien na
vyplatenie podielov zamestnancov 6500 €. Finančná komisia na svojom zasadnutí ešte
rozdelila návrh na prídel do fondu odmien s tým , že navrhla 700 € pre konateľa a 5 800 € pre
zamestnancov spoločnosti.
Poslanec Czaja - Ja by som dal podmieňovací návrh, v podstate to , čo už naznačila pani
konateľka, prídel do fondu odmien a podiely na zisku zamestnancom a konateľke je 6 500 €,
pritom konateľke vyčleniť čiastku 700 € ,zvyšok z toho 5 800 € prerozdeliť zamestnancom
spoločnosti.
Starosta Martin Kuruc - sa k tomuto krátko vyjadril. Osobne si myslím, že Spokojné bývanie
má veľa rezerv, na ktorých dúfam, že vedenie popracuje a keď chceme udeľovať nejaké
odmeny alebo hospodársky zisk, tak v budúcom roku, keby sme sa my podieľali na
fungovaní spokojného bývania, ja som zásadne proti ,aby sme tento rok prideľovali odmeny
v takomto rozsahu ako je návrh. Mestská časť je naozaj v zlej finančnej kondícii na to, aby
sme ešte 6 500 €, ja nehovorím , že si to niektorí zamestnanci si to nezaslúžia, ale sú
spoločnosť ako každá iná, majú mzdy, hospodárenie , nech si to vyplatia zo svojich možností,

ktoré majú ,ale ja oznamujem , že ak sa takéto uznesenie schváli , ja ho určite nepodpíšem ,
pretože nie je výhodné pre obec a proste mám zásadný problém s tým, aby sme pri takejto
výške prerozdeľovali odmeny pre spokojné bývanie, ktoré permanentne 99% obyvateľov
Vrakuňa má problémy. Takže ak si niektorí z poslancov osvoja takýto pozmeňovací návrh,
budem rád ,ale ja už teraz oznamujem, že takéto uznesenie nepodpíšem.
Zástupca starostu Bruna - Ja v tomto smere plne podporujem starostu. Som dlhodobý kritik
správy a výkonu spokojného bývania, dlhodobo, asi posledných 5 a možno aj viac rokov
príjmy alebo zisky, ktoré túto spoločnosť držia nad vodou sú z inej činnosti ako sú
správcovská činnosť , je to v súčasnosti realitná činnosť a toto nie je realitná kancelária, ktorá
prenajíma byty, nehnuteľnosti. Jej úlohou je spravovať majetok a správcovská činnosť
bytových domov a bytov. Ja som tiež proti tomu, aby sa udelili odmeny v takejto výške. V
predchádzajúcom materiály sa tiež spomínalo o úspore peňazí, môžete sa k tomu podobne
postaviť.
Poslanec Czaja - Ja si dovoľujem zareagovať, že nebavíme sa tu o nejakých vyplácaniach do
budúceho obdobia, sú to odmeny z obdobie predchádzajúceho, ja som tam nebol poslanec v
minulom období, sám mám osobné skúsenosti, nie veľmi pozitívne voči spokojnému bývaniu.
Hľadám ten priestor, aby sme tých ľudí , ktorí tam pracujú nedemotivovali, lebo určite sú
tam aj ľudia, ktorí vedia pracovať, vedia kvalitne pracovať, takže pre mňa je to skôr motivácia
do budúceho obdobia, ale rozdeľujeme peniaze z minulého obdobia. Takže toto je môj postoj.
Poslanec Galo: Ja ako člen dozornej rady Spokojného bývania sa chcem vyjadriť, že cez moje
krátke pôsobenie som nezistil nejaké závažné porušenia pri fungovaní spokojného bývania a
čo sa týka navrhnutej odmeny, súhlasím s ňou, pretože Spokojné bývanie je spoločnosť, ktorá
si musí na seba zarobiť, napriek tomu, že pri správe bytov sa toho veľa zarobiť nedá, našli si
iné činnosti, pri ktorých dokázali vytvoriť zisk a pri danej sume a pri počte zamestnancov,
ktorých majú, znamená, že táto suma na jedného zamestnanca bude vychádzať odmena 200300 €, čo nie je nejaká horibilná suma a ako povedal kolega Czaja, je to motivačné, aby ľudia
neboli demotivovaný podávať nejaké nadštandardné výkony.
Poslankyňa Némethová - Ja sa prikláňam k názoru kolegov a to z jedného závažnejšieho
dôvodu, že v podstate zisk zo spokojného bývania, skoro 100% tvorí tržbu nájomného
priestorov, teda nehnuteľností , ktorá bola pričlenená vďaka zlúčeniu s Vrakunskou
rozvojovou. To bol plán predchádzajúceho volebného obdobia, aby spokojné bývanie malo
istým spôsobom zabezpečiť do budúcnosti zisk ale nie je to tvorení zisk z tejto činnosti
pretože ak nie je činný nájom 40 000 ročne, tak asi niekde je chyba. Takže tiež som proti
vyplácaniu odmien.
Starosta Martin Kuruc - Keďže sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram možnosť
prihlasovania do diskusie. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Hlasovanie o vystúpenie občana, všetci boli za vystúpenie.

Občianka: Prečo nie sú rovnaké odmeny pre zamestnancov aj pre tých riaditeľov alebo
prečo, keď sa sťažujú ľudia, riaditeľ nedostane odmenu, ale dostanú to zamestnanci. Prečo to
rozdeľujete , že niekto má viac a niekto menej, ste spoločná firma a robíte tam všetci rovnako
aj riaditeľ aj zamestnanci, mňa napríklad toto zarazilo.
Starosta Martin Kuruc - Ďakujem. Toto bol návrh finančnej komisie. Dobre, čiže pristúpime
k návrhu uznesenia, poprosím návrhovú komisiu pre pozmeňujúci návrh.

Návrhová komisia: Najprv návrh na zmenu návrhu nutného zistenia od pána Czaju týka sa
bodu A ods. 2 prídel do fondu odmien na podiely na zisku zamestnancom a konateľom vo
výške 6 500 € z toho konateľke spoločnosti vyčlení čiastku 700 € a zvyšok 5 800 €
prerozdelí zamestnancom spoločnosti.
Starosta Martin Kuruc - prosím prezentujte sa a hlasujte
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 6 / PROTI: 3 / ZDRŽAL SA: 5
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že návrh uznesenia neprešiel.
Poslankyňa Schwartzová - Ide o to , že by bolo úplne jedno ako zahlasujeme my poslanci.
Právo jediného vlastníka platí v tomto či to prejde alebo nie, či pán starosta podpíše by sme
mali potom opätovne mimoriadne rokovanie. A do budúcna by som privítala, keby aj občan
sa predstavil. My tu máme mená, poznáme sa, bola by som rada, keby sa občianka
predstavila.
Občianka - Volám sa Michaela Žilková, bývam tu vo Vrakuni, na Rajeckej 38.
Starosta Martin Kuruc – uznal, že pani poslankyňa Schwartzová má pravdu, v podstate to
právo starostu ako jediného spoločníka, samozrejme ja nie som typ, aby som išiel proti
rozhodnutiu zastupiteľstva, ale v niektorých zásadných veciach áno. Čiže toto je zásadná vec,
nechcem to povedať tak, že akokoľvek rozhodnete, ja si urobím podľa svojho, také uznesenie
by som nepodpísal, určite by sme sa k tomu vrátili. Uvidíme ako dopadne hlasovanie, len by
som chcel upozorniť na to, že my nepočítame v rozpočte s tými 6 500 €, že by sme ich
nemali, čiže potom budeme musieť pristúpiť k tomu, že ich budeme musieť nájsť.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po A bod 1
schvaľuje preloženú výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti
spokojné bývanie za rok 2014, samostatne hlasovanie
Starosta Martin Kuruc - prosím prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté, pristúpil k ďalšiemu
hlasovaniu.
Návrhová komisia - Bod A schvaľuje odsek 2 predloženie návrhu rozdelenie zisku
spoločnosti za rok 2014 ,tak ako je v materiály uvedená.
Starosta Martin Kuruc - Prosím prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 3 / PROTI: 2 / ZDRŽAL SA: 9

Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý.
Návrhová komisia - Návrh bol prečítaný podľa predloženého materiálu.
Starosta Martin Kuruc - Nech sa páči, prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 2
Starosta Martin Kuruc - Konštatujem , že návrh uznesenia bol prijatý.
Bod 11
Správa o hospodárení ZŠ Rajčianska 3, 821 07 Bratislava za rok 2014.
predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka
Starosta Martin Kuruc - bez úvodného slova otvoril diskusiu k tomuto materiálu.
Poslanec Šindler - Ja by som chcel informovať miestne zastupiteľstvo o prebiehajúcej
rekonštrukcii zateplenia tejto školy, keďže mi tam chodí najmladší syn a každé ráno ho
chodím odvádzať a vidím ako zhotoviteľ stavby tohto zateplenia si neplní zmluvu v časti
čistota pracoviska a zanechanie pracoviska po skončení práce. S pani riaditeľkou minulý
týždeň a ona už aj predtým naháňa konateľa, aby s tým niečo spravil, tento konateľ sa k
čistote nemá. Má tam málo pracovníkov a tí majú strašnú disciplínu. Nechávajú po sebe
prázdne vedrá s omietkou, farbou a polystyrénom a nejde vymôcť zo zmluvy vymôcť na
dodávateľovi zmenu a nápravu. Ja by som chcel požiadať Miestny úrad, aby do budúcna, keď
sa budú obstarávať podobné práce, aby v zmluve o dielo boli aj sankcie a možnosť spraviť
nápravu takéhoto stavu priamo zo zmluvy, s tým , že náklady ktoré súvisia s týmto konaním
budú môcť byť odrátane z ceny alebo nejak inak sankcionovaný za takýto neporiadok.
Samozrejme, mám to ako predseda podnikateľskej komisii niekde u mňa ,ale aj za minulé
volebné obdobie, tie samotné zmluvy neprechádzali touto komisiou, takže by som chcel

miestny úrad poprosiť, aby sme mali možnosť sa vysporiadať s takýmito dodávateľmi, ktorí
myslím si, dosť dlho, lebo tam tie práce prechádzajú dosť dlho nejaké 4 mesiace a ten stav je
katastrofálny. Myslím si , že aj na ostatných budovách tí dodávatelia pracujú s tou čistotou s
vážnymi nedostatkami. Ďakujem.
Starosta Martin Kuruc - Pán poslanec my o týchto problémoch vieme, ale ako ste sám
povedal bolo to vysúťažené minulé volebné obdobie bývalým vedením v tých zmluvách
takéto sankcie nie sú, takže ťažko sa nám vstupuje do týchto vzťahov. Samozrejme, že náš
stavebný dozor ako aj my vedenie mestskej časti robíme všetko preto, aby práce boli
ukončené v termíne, aby neprišli sme o financovanie z európskych fondov a v druhom rade
musí byť dodržaná zmluva, náš stavebný dozor ich seká v rámci tých prác, ktoré
nedodržiavali a upozorňujeme ich na to, aby dodržiavali čistotu. Robíme všetko, čo sa dá,
majú v zmluve, že musia stavbu odovzdať takú, akú ju prebrali, takže tá posledná fáza je,
majú na to aj finančné prostriedky na likvidáciu odpadu a čistenie. To čo už bolo ťažko
napravíme, dá sa to len eliminovať, ale do budúcna, keďže finančná komisia má na starosti
posudzovanie zvolených podmienok pri verejnom obstarávaní, aby sme sa dostatočne
venovali, aké podmienky pri výbere určíme, tak aby sme dopredu eliminovali takých
lacnejších dodávateľov, ktorí na úkor ceny hapruje kvalita, lebo nie vždy lacný je aj ten
najlepší. Keď sa do súťažných podmienok nedajú potom takéto záležitosti ako o ochrane
zdravia a istoty, môže to takto dopadnúť. Budeme s finančnou komisiou a s predsedom
pánom poslancom Czajom o ďalších výberových konaniach už na rekonštrukciu materských
škôl rokovať, aby sme tie podmienky nastavili tak, aby sme sa takýmto veciam vyhli. Zmluva
je súčasťou verejného obstarávania čiže musí byť v zmluve presne stanovené na čo budeme
dbať aj stavebný dozor, ktorý bude vysúťažený musí mať otvorené ruky na to, aby mal
možnosť takéto firmy posťahovať a nepodpisovať faktúry. Nech sa páči ďalej diskusia.
Keďže sa nikto nehlási, uzatváram možnosť prihlasovania do diskusie.
Návrhová komisia - prečítala návrh tak ako bol predložený
Starosta Martin Kuruc - Prosím prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod 12
Správa o hospodárení ZŠ Železničná 14, 821 07 Bratislava za rok 2014.
predkladá: Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka
Riaditeľka Macháčová - vzdala sa úvodného slova
Starosta Martin Kuruc - Nech sa páči pani poslankyne, páni poslanci otváram diskusiu.
Keďže do diskusie sa nikto nehlási poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

Návrhová komisia - Prečítala návrh tak ako bol predložený
Starosta Martin Kuruc - Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod 13
Správa o hospodárení ZŠ Žitavská 1, 821 07 Bratislava za rok 2014.
predkladá: RNDr. Jana Weisová, riaditeľka
Riaditeľka Weisová – bez úvodného slova
Starosta Martin Kuruc - Nech sa páči otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási ukončujem
možnosť prihlásiť sa do diskusie. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - Poprosím prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod 14
Správa o hospodárení MŠ Kaméliová 10, 821 07 Bratislava za rok 2014.
predkladá: Lucia Slováková, riaditeľka
Riaditeľka Slováková - Bez úvodného slova.
Starosta Martin Kuruc -. Nech sa páči otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie,
uzatváram možnosť prihlásenia do diskusie. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Prečítala uznesenie, tak ako bolo predložené.
Starosta Martin Kuruc – Poprosil o prezentáciu a hlasovanie
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod 15

Správa o hospodárení MŠ Kríková 20, 821 07 Bratislava za rok 2014.
predkladá: Miroslava Koprdová, riaditeľka

Riaditeľka Koprdová - Správu o hospodárení predkladá bez úvodného slova.
Starosta Martin Kuruc - Otváram možnosť prihlásiť sa do diskusie. Keďže sa nikto nehlási,
uzatváram možnosť prihlásiť sa do diskusie. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Prečítala uznesenie podľa predloženého návrhu.
Starosta Martin Kuruc - prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod 16
Petícia obyvateľov za opravu komunikácie ul. Platanová
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Poslanec Kugler - Ja len na margo toho, že my sme to prerokovali na komisií územného
plánovania a životného prostredia, s tým že ten predložený návrh je v súlade s tým, čo sme
prerokovávali s doplnením, že sme sa dozvedeli na rokovávaní komisie, že tie pozemky nie sú
vysporiadané, že bude to vysporiadané až v rámci roepu. Preto odporúčame to uznesenie,
ktoré je tam predložené, s tým súhlasiť. Ďakujem.
Poslanec Czaja - Minule sme tu mali žiadosť o opravu Bodliakovej ulice. Teraz zase je tu
petícia s Platanovej. Tak sa chcem opýtať či existuje nejaký passport ciest v akom sú vôbec
v stave mestskej časti, či vieme spraviť nejaké poradie prípade, že bude obdobie že budeme
mať náhodou prebytok v rozpočte, že by sme povedali áno tak tieto tri cesty sú na rade a tieto
tri opravíme. Niečo takéhoto konfekčného, či vieme dať dokopy.
Starosta Martin Kuruc - Pripravujeme si takýto materiál, lebo naozaj v minulosti nefungoval
a nebol a cesty sú naozaj v dezolátnom stave. Spôsobené to bolo tým ako som povedal, že
dnes je úplne bežné, že investor, ktorý investuje do určitého územia, ktoré predtým bolo pole,
záhrady alebo podobne, tak sám na vlastné náklady postaví cestu a inžinierske siete potom
cestu skolaudovanú odovzdá a potom tam má tú pridanú hodnotu za to predá pozemky, na
ktorých sa to stavia. Toto v minulosti tak, proste pozemky sa rozparcelovali, cesta bola
prašná, kamenistá, domy sa postavili cesta potom záhadným spôsobom buď sa dostala darom,
ako napríklad Bodliaková do majetku mestskej časti. Teraz obyvatelia Bodliakovej na nás
tlačia. Platanová sa neodovzdala mestskej časti vôbec, ale obyvatelia, ktorí tam bývajú,
ktorým sa cesta neopravuje, alebo nie je odovzdaná mestskej časti, tak sa boja, že teda čo

s tým urobíme. Samozrejme nedá sa ani prevziať, lebo tá cesta nie je oficiálne cestou je to
skolaudované, nevlastníme pozemky pod nou, takže je to komplikované a takých ciest je vo
Vrakuni veľa. Čiže my takýto materiál pripravujeme, vyčíslime na to aj nijaké finančné
náklady, koľko by to asi stálo a navrhneme dve alebo tri riešenia ako sa posunúť ďalej, lebo
odkladá to stále, že nájdi v rozpočte, nájdi v rozpočte, nájdi v rozpočte sa nedá, lebo to
môžeme hľadať a hľadať a naozaj komu. Čiže musíme sa tým naozaj koncepčne zapodievať,
z eurofondov na to peniaze nedostaneme, čo s tým ďalej. Obyvatelia tu platia dane a zaslúžia
si prístup rovnaký ako všetci ostatní, tak isto majú problém s Priehradnou, kde chodia tie autá
po Priehradnej, Brezovou, proste tých problémov je strašne veľa. My sme na Platanovej teraz
povoľovali výstavbu, už teda ja, kde bola jedna z podmienok vynútená investícia vybudovanie
časti cesty, samozrejme investor s tým súhlasil, lebo sú to aj preňho benefity, tak isto na
Jazmínovej. Čiže, keď niekto chce investovať, musí základné inžinierske siete a komunikácie
vybudovať, bez toho žiadne stavebné povolenie nedostane, lebo takto to fungovať v dnešnej
dobe sa nedá, aby sme potom my suplovali. Investor sa nabalí, získa veľa peňazí a my potom
suplujeme to, čo on zanedbal. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, poprosím návrhovú
komisiu o návrhu znesenia.
Návrhová komisia – prečítala návrh uznesenia tak, ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - Prosím, prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin kuruc – skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod 17
Petícia proti chovu kôz v lokalite Majerská – záhrady parc. č. 2013, 3013/1, 3013/2,
3013/3. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc – Je to problém dlhodobý, obyvatelia sa sťažujú, podnikateľ nemá
záujem to riešiť, aj keď už sľubuje vyše roka, že sa presťahuje. Má všetky povolenia od
hygieny proste všetko na to čo má mať tak povolenie má, jediné čo mu chýba je teda súhlas
mestskej časti, ale to je také najhlavnejšie čo potrebuje.
Poslanec Šindler - len sa chcel informovať, že koľko vlastne ľudí podpísalo tú petíciu.
Poslanec Zajíček – Podotkol, že len na zváženie dáva niečo ako nové VZN o hospodárskych
zvieratách, nakoľko ho ešte nemáme
Starosta Martin Kuruc - To sme sa presne o tom bavili, že chceme ho pripraviť, len nie je to
také jednoduché musíme to pripraviť, tak isto ako aj VZN o voľnom pohybe psov.
Nedodržiavanie môžeme dať pokutu 35 eur alebo koľko a môže ho naďalej chovať, čiže VZN

je jedna vec samozrejme pripravovať ho budeme a budeme potom s mestskou políciou
požadovať s dodržaním.
Poslanec Štubniak- Ja nechcem rozvíriť nejaké konšpiračné teórie, ale nebývam ďaleko
odtiaľ. Viem, kde to je, viem ako smrdia alebo nesmrdia kozy samozrejme bývať vedľa toho
nie je moc príjemné, len na zváženie tiež na koľko je to útok na toho človeka, či už opravený
alebo neoprávnený. Skládku máme samozrejme na to nesmieme zabudnúť, takže len tak na
úvahu, že treba potom všetkým jedným metrom.
Poslanec Prikryl - Nie je mi celkom jasné, čo sa stane keď budeme hlasovať za a čo sa stane
keď budeme hlasovať proti, za alebo sa zdržíme. Pretože ja chápem niekoho kto tam býva, ale
na druhej strane existuje tu ústavne právo na podnikanie, on myslím podniká, a keďže
veterinári atď. nič nezistili, tak netuším, že čo vlastne teraz máme urobiť, lebo, akceptovať
petíciu a nechať to tak, pán prisľúbil že do polroka tuším, ak sa dobre pamätám, že sa
odsťahuje.
Starosta Martin Kuruc - Ja sa s tým podnikateľom budem snažiť dohodnúť, aby naozaj sa do
toho polroka presťahoval, lebo on už časť tej svojej výroby presunul do tej obce, že tam má
nejaké skladové priestory alebo stajne ja neviem presne čo. Sľúbil, že naozaj sa tam
presťahuje, lebo tam chýbajú ešte nejaké povolenia, možno bojuje s tým istým, že ani tam sa
to možno nikomu nepáči, neviem, ale budeme s tým pracovať a musíme s tým pracovať, tak
aby sme na jednej strane vyšli v ústrety občanov a na druhej strane, aby sme neobmedzovali
podnikateľské aktivity občana s kozami.
Poslanec Kugler - Ja by som len chcel upriamiť pozornosť na tú zápisnicu pri šetrení petície,
kde je uvedené, že to využitie toho pozemku to súčasné využitie nie je v súlade s územným
plánom hlavného mesta. A preto aj naša komisia pre územné rozvoja životného prostredia
odporučila schváliť to predložené uznesenie, ktoré je v materiály.
Starosta Martin Kuruc - Ďakujem pekne. Keďže sa nikto do diskusie nehlási, a dobre, takže
poprosím pani Žilkovú.
Občianka Žilková - Kozy sú zdravé to kozie mlieko je aj najzdravšie je dokonca zdravšie ako
kravské mlieko a neviem prečo zase chcete vyháňať takýchto podnikateľov, mali by sme sa
nad tým zamyslieť a skôr im pomáhať nejako a keď vadí troška ten smrad, tak možno, ale dá
sa im pomôcť aj inak, dá sa presunúť teda hej ako ste hovorili, ale my samy si vyháňame
takýchto dobrých, domácich podnikateľov, ktorí sú zdraví a radšej si pôjdeme potom možno
do tesca nakúpiť nejaké umelé, chemické neviem čo, takže ja by som chcela podporiť všetko
toto aj poľnohospodárstvo ja nechcem, aby ste to vyháňali preč vo Vrakuni sú na to priestory.
Starosta Martin Kuruc - Pani Žilková to je presne to čo ste povedali v závere. Vo Vrakuni sú
na to priestory, ak by pán podnikateľ mal všetko v súlade so zákonom, že by v zmysle
územného plánu tam bolo toto povolené mal by povolenie od mestskej časti, tak by určite
s tým problém nemal, len on je aj v rozpore s územným plánom, nemá to v súlade s mestskou
časťou, čiže ja osobne tiež som za to, aby sme podnikateľov mali, lebo z príjmu z daní

nehnuteľnosti máme príjem, ktorý môžeme potom investovať do rozvoja mestskej časti, len
musia aj tí podnikatelia chápať, že nemôžu byť v rozpore so zákonom. Budeme určite s ním
komunikovať a hľadať ten priestor.
Návrhová komisia – prečítala návrh uznesenia tak, ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc – poprosil poslancov o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: ZA: 2 / PROTI: 2 / ZDRŽAL SA: 9
Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý.
Bod 18
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok
2015.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc - bez úvodného slova otvoril diskusiu. Keďže sa nikto do diskusie
nehlásil, uzatvoril možnosť prihlásenia sa do diskusie. Poprosil návrhovú komisiu o návrh
uznesenia.
Návrhová komisia - prečítala návrh uznesenia tak, ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - Poprosím prezentujte sa a hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 2
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
Bod 19
Návrh na schválenie zámeru zmeny funkčného využitia územia v lokalite Horné diely
sever a východ.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc - Tento materiál bol prerokovaný aj v komisii územného plánu. Jedná
sa o to, že kto pozná toto územie, tak je to logické ukončenie funkčného využitia daného
územia na to, aby sa mohlo tam dodatočne pokračovať tej výstavbe rodinných domov
a podobne. Musíme si uvedomiť, že v dnešnej dobe naozaj sme v mestskej časti Vrakuňa
závislí na príjme z dane nehnuteľnosti. Bez toho, aby sme pritiahli nových obyvateľov alebo
investorov do nášho územia asi budeme ťažko prežívať a investovať do rekonštrukcií ciest,
škôl a podobne. Z tohto pohľadu vyšiel takýto návrh po konzultácií aj s pánom Kuglerom sme
sa bavili, či by ešte bolo možné nejakým spôsobom zrevitalizovať územie a zmeniť územný

plán, tak aby sa dalo stavať a aby sme mohli nejaké financie na tom časom získať. Táto
lokalita je problematická aj z toho dôvodu, že je tam nejaká paneláreň, blízkosti panelárne je
zástavba rodinných domov alebo aj bytových domov toto územie, by celé trebalo riešiť, preto
aj pôvodný návrh hovorí o tom, že riešiť sa dá územie od panelárne až po kosodrevinovú.
V piatok sa mi objavil na stole od majiteľov panelárne už nejaká štúdiá, ktorá hovorí o tom,
čo by chceli na území panelárne v budúcnosti postaviť. Táto štúdia pani Ondriášová ju má,
kto by chcel po zastupiteľstve môže sa ísť na ňu pozrieť alebo aj v priebehu tohto rokovania.
Zastavací koeficient je nižší, ako tam teraz je dovolené. Dovolené je niekde na úrovni 1,4. Tu
sa stavia len jedna, čiže dodržujú ochranné pásmo, chcú ísť do dvoch maximálne troch
podlaží. Mala by tam byť multifunkčná hala, športoviská, reštaurácie, materská škôlka, senior
dom a podobne. Z tohto dôvodu by som chcel teda požiadať, ja som už hovoril s pánom
Kuglerom ako predsedom komisie, že by sme v schvaľovacej časti lokalite Horné Diely sever
vylúčili z tohto materiálu, lebo podstate už to rieši priamo štúdia, ktorá je v súlade s tým, ako
to tam teraz máme navrhnuté, my sme sa podstate báli, aby tam niekto nezačal, ako pán
Treichel stavať, alebo teda mať predstavbu 12-poschodovej bytovky a podobne. Títo sú
v takej miere, ktorá je tam dovolená, čiže tam by som to, bol rád keby sme teda toto z tohto
materiálu vyškrtli. Bude to stáť aj menej peňazí. Bavili sme sa aj o tom, že by sme v tom C
upravili sumu na 2000 euro, s tým že by sme požiadali jednotlivých investorov, ktorí v danej
lokalite vlastnia pozemky o spolufinancovanie takéhoto územného zámeru. Otváram diskusiu.
Poslanec Kugler – v podstate k tomuto bodu ste už všetko povedali. Naša komisia pre územie
rozvoja životného prostredia rokovala o tomto materiály. Odsúhlasili sme ten materiál v takej
podobe v akej je tento návrh uznesenia predložený, v prípade tohto bodu programu s tým, že
včera som zasadal v úvodzovkách náš klub. Bolo tam okolo toho dosť búrlivá diskusia a na
základe výsledkov z tej diskusie, by som tiež navrhol doplňujúci návrh uznesenia a to v časti
C s tým, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vrakuňa po prerokovaní za C
žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednosku zapracovať do zmeny rozpočtu na rok 2015 sumu
2000 eur na obstaranie zadaniu urbanistické štúdia v rozsahu podľa bodu A s tým, že ďalšie
náklady spojené s vypracovaným zadaním urbanistickej štúdie budú pokryté aj z finančných
prostriedkov ostatných vlastníkov riešeného územia. S tým, že keď vás môžem poprosiť, keby
ste osvojili tú úpravu tej lokality, tým pádom ako ste povedali aj vy vypadáva to územie
súčasnej panelárne.
Starosta Martin Kuruc - autoremedúrou si to osvojil.
Poslanec Zajíček - Ja mám k tomuto otázku. Je to pre mňa nová informácia dozvedel som sa
ju dnes ráno, či ten stav je taký, že osoba, ktorá je majiteľom panelárne a pozemkov pod ňou
má záujem robiť tam nejaký development, ktorý bude v súlade s pravidlami, ktoré my
stanovíme atď. a štúdiu, ktorú budeme my financovať, ako myslím mestská časť, tak sa to
tohto územia netýka je to iná časť. Dobre tomu rozumiem. Okej, dobre ďakujem za slovo.
Starosta Martin Kuruc - Presne tak. Samozrejme ja som sa s nimi v piatok stretol, keď to sem
doniesli je to len nejaká idea, ktorú zatiaľ posudzujem, musím mať samozrejme záväzné
stanovisko magistrátu. Je tam predbežná dohoda o tom, že vynútené investície rekonštrukcia

Ihličnatej, akože samozrejme chcú do toho územia investovať finančné prostriedky, aby
naozaj to územie bolo zrekultivované takým spôsobom, aby to nebolo tak ako na Píniovej.
Poslanec Galo - dávam návrh, aby sme, lebo samozrejme, keď raz niekto vlastní územie, ako
je panaláreň neočakaváme, že by to nechcel využívať a keďže už je tu spracovaná štúdia, či
by sme ich nemohli osloviť aby v spolupráci s miestnym úradom spracovali štúdiu na celé
územie, keďže jedno územie nadväzuje na druhé.
Starosta Martin Kuruc - Osloviť ich môžem, ale ťažko budú spolufinancovať niečo, čo sa ich
priamo netýka, lebo teda oni si svoje územie štúdiu urobili, čiže preto tu vypadáva.
Poslanec Štubniak - Ja by som len chcem upozorniť, dostali sa mi dokumenty, listy, ktoré
písala Bratislavská vodárenská spoločnosť firme Bremix s.r.o. to je firma, ktorá stavala
Píniovú a bolo to v ochrannom pásme čističky, bolo to vyňaté BVS-ka proti tomu protestovala
a aby som nezdržoval podstate BVS-ka povedala, že je tam riziko a prípade, že si tam mestská
časť odsúhlasí nejakú výstavbu je to na jej zodpovednosť. Sú to listy z 18.11.2008
a 22.12.2008.
Starosta Martin Kuruc - Pán poslanec Štubniak, k tomuto len krátku vec. Bolo to za
starostovania pani starostky Lackovej alebo pána starostu Faturu. Takéto pravidlá tu dneska
neplatia a ja nikdy nepodpíšem niečo, čo by bolo v rozpore s BVS-kou alebo s územným
plánom. Toto dávam na mikrofón a nikdy také nepodpíšem. Ja som právnik a postupujem
vždy v zmysle práva.
Poslanec Prikryl - Nie je mi celkom jasné, tá štúdia je pekne nakreslená. Tam sú aj nejaké
rodinné domu pribudli tam bytové jednotky?
Starosta Martin Kuruc - Myslíte tam v tej panelárni? Budú tam nejaké senior domy,
multifunkčná aréna, proste bude tam niečo také, čo je v súlade s tým, čo je tam teraz
schválené. My sme sa pri tvorbe tohto materiálu báli toho, aby tam niekto neprišiel typu
investor na Píniovej A začal tam robiť také výstavby, ktoré nie sú v súlade s územným
plánom a začal tam robiť tlaky na okresný úrad a podobne. A preto sme chceli týmto
spôsobom kvázi urobiť stavebnú uzáveru, ale keďže títo noví investori mám zatiaľ pocit, že
sú seriózneho charakteru, takže je zbytočné, aby sme investovali do niečoho, čo zatiaľ je
v súlade s územným plánom dodržiava ochranné územné prvky a preto vyčleňujeme len ten
východ a poďme riešiť len východ.
Poslanec Prikryl - Ja som ešte chcel tam, keďže tam pribudnú bytové jednotky, či existuje
k tej omaľovánke aj dopadová štúdia?
Starosta Martin Kuruc - Áno dopadová štúdia na to existuje, majú to prepočítané a zatiaľ im
to vychádza, ale tým že musia zrekonštruovať do takého stavu, lebo napríklad tá príjazdová
cesta popri malom Dunaji je len obslužná komunikácia treba ju dať do stavu. Toto všetko
vynútené investície, ktoré budú musieť urobiť.

Poslanec Prikryl - Neviem, či to je najšťastnejšie riešenie pri tvorbe urbanizácie nejakej
lokality, keď do polky ulice robí štúdiu nejaká kancelária A a druhú polku robí kancelária B.
To sa ako nezvykne takto riešiť, no ale preto ten návrh, čo mal kolega Tomáš Galo, tak má
svoje rácio.
Poslanec Šindler: Ďakujem za slovo. K tomu ochrannému pásmu BVS ako predseda dozornej
rady hovorím len to, že BVS-ka v ochrannom pásme registruje nejaké pachové nepríjemnosti
pre obyvateľov nie. Súvisí to s tým, že tí obyvatelia, ktorí tam chcú stavať a chcú bývať si
musia byť vedomí, že kam idú bývať, čo si nie sú vedomí z toho dôvodu, že ak sa tam
nasťahujú, tak píšu hrozné listy na BVS a sťažujú sa, že im to tam znepríjemňuje život, ale to
musíme dávať do všetkých našich vyjadrení stavebných, lebo tých dopisov tam chodí
hromadu takýchto ročne, čo tí obyvatelia naši hovoria, že tam chodia fekálné vozy a vlak keď
fúka vietor, ale to je všetko súvis s tým, že je to ochranné pásmo, ktoré dakedy bolo kilometer
ešte za socializmu a teraz dobre že na dvore si nestavajú tam v BVS-ke domy, ale treba tam
samozrejme s tým vedomím ísť aj dávať tie správy, aby keď následne nám dávajú tie petície
alebo nás tu s tým trápia, tak by sme im odkázali na to stavebné povolenie, kde sa to tam
nachádza a to len ako na vysvetlenie. Ja by som možno v súvislosti s touto urbanistickou
štúdiou sa chcel spýtať pána starostu, že akú má predstavu máme tam ten areál VPS a ten
zberný dvor. Ten keď sa to nijak zurbanizuje, tak tento účel využitia povedal by som dosť
zaujímavého územia asi tam nebude pasovať. Akú máme predstavu, že čo sa bude s tým diať.
Starosta Martin Kuruc - No ja dúfam, že ten dvor výhodne predáme investorovi a zriadime si
inde lepší dvor modernejší lepší v tomto prostredí niekde, ale to bude na programe až vtedy
keď naozaj túto príde k tomu určite to bude chcieť investor odkúpiť a aby naozaj to územie
získalo tú šťavu, ktorú má a my potom v rámci územia pri čističke odpadových vôd je
dostatok priestoru budeme si určite vedieť nejaký pozemok zriadiť a tam to bude mať potom
iné reakcie, ako teraz medzi rodinnými domami určite aj pán Zajíček bude rád. Čo sa týka
toho smradu tých mailov chodí množstvo aj mne, že čo s tým nič nerobíme, lebo my s tým
fakt nemôžme nič urobiť. Pani poslankyňa Schwartzová býva v lokalite blízkej ja to tak isto
cítim jediné, čo mi ostáva je zavrieť okno. Presťahovali sme sa tam s tým vedomím, že vieme
čo tam je, ty ako predseda BVS dobre vieš, že rekonštrukcia prebieha niekedy v októbri
v novembri mala byť rekonštrukcia niekedy dokončená, skolaudovaná, tak ja dúfam, že aspoň
trochu pomôže a v poslednej dobe musím fakt ako zaklopať, že ten smrad býva len vo
večerných hodinách, keď je nízky tlak. To už si proste nevyberieme je to taká lokalita, ale
zasa na druhej strane každý je strojcom svojho šťastia, keď tam kúpite dom my ako obec
urobíme všetko preto, aby o tom boli ľudia informovaní.
.Keď je územný plán tam, kde má byť my mu to nemám ako zakázať. Nemáme na to žiadne
právo, aby sme mu zakázali. No však samozrejme to je ten pomer. Budú tam byty, budú tam
domy pre seniorov, aby sme vedeli aj našich seniorov ubytovať a budú tam aj športoviská
a reštaurácie, materská škôlka. Toto je jediná vec, ktorú vieme dosiahnuť v rozhovore
s investorom, aby tam bola aj občianska vybavenosť, ktorá pomôže obci. Neviem zakázať
výstavbu, ak je tam územný plán taký, ktorý povoluje výstavbu.
Návrhová komisia - prečítala návrh uznesenia tak, ako bol predložený.

Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 1
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 20
Návrh Štatútu denného stacionára so sídlom na Čiernovodskej ulici č.25, Bratislava.
predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc – na Čiernovodskej sme v rámci projektu dostali finančné prostriedky
na zriadenie stacionára. Prichádzame do finálnej fázy, že to bude dokončené a zriadené, preto
potrebujeme štatútu schváliť, aby sme naozaj mali denný stacionár nie, že ho budeme len
mať, ale bude fungovať, takže nech sa páči otváram diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil
uzatváram diskusiu.
Návrhová komisia - prečítala návrh uznesenia tak, ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - Nech sa páči, prosím prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 21
Analýza súčasného stavu Strediska verejnoprospešných služieb a Zberného dvora na
Ihličnatej ul. č. 7 v Bratislave a koncepcia ďalšieho riešenia strediska a zabezpečovania
verejnoprospešných služieb mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc - Materiál bol pripravený na základe uznesení zastupiteľstva zo
začiatku tohto roku, kde sme sa bavili o hospodárnosti nákupu auta o hospodárnosti VPS-sky.
Materiál bol pripravený v spolupráci s VPS. Máte tam základné finančné informácie, máte
tam informácie o zimnej údržbe o jarnej údržbe ako sa to postupuje, návrhy nejakého riešenia.
Máte tam ja tú sľúbenú analýzu vo využiteľnosti toho kúpeného auta, mercedesu, že teda
vychádza jednoznačne, že šetríme na tom oproti tomu, keby si to dodávateľsky robíme. Je
samozrejmé, sú niektoré veci lepšie robiť dodávateľsky, ale teda pri aute to neplatí, je otázne,
či nemohlo byť to auto lacnejšie. Ale to my dnes nedoriešime. Sú tam návrhy opatrení, ktoré
by bolo riešiť, je tam návrh koncepcie, čo do budúcna. Pripravili sme Návrh uznesenia, ktoré
máte pred sebou s tým , že podnikateľské komisie boli akurát doplnené do toho, že ukladá
prípravy nie založenia obchodnej spoločnosti, ale zámer. V druhom polroku tohto roka, by
sme pripravili presný zámer ako by to malo fungovať, aké výsledky od toho očakávame,
plusy , mínusy a ja si myslím, že sa posunieme ďalej. Na konci máte aj informácie o tom ako
je to riešené v iných mestských častiach . Ja si osobne myslím, že zriadenie spoločnosti, ktorá

bude fungovať je efektívnejšie ako to funguje v dnešnej dobe, bude promtnejšie reagovať na
niektoré vzniknuté situácie, na ktoré teraz nemôžeme. Napríklad keď nám treba rýchlo a veľa
kosiť, zamestnanci sú naši, ja nemôžem prijať 5. brigádnikov, že príďte nám pokosiť, S.r.o. čka Si to vie, lebo si prijme účelovo na týždeň. Samozrejme, je to aj pri šetrení 20 % DPH , na
čom s.r.o. vie šetriť. Čiže má to svoje plusy , ktoré si pri tom zámere prípravného materiálu
pripravíme , môžu byť aj mínusy, ale myslím , že viac je plusov. Moja predstava je, že by to
mala byť s.r.o., ale o tom sa budeme baviť na konci roka s dozornou radou, aby to fungovalo
tak ako to má. Sú tam veci, ktoré by mali fungovať lepšie. Zmluvné vzťahy budú jasné,
dopredu stanovené, bude to zmluvný vzťah medzi tou spoločnosťou a mestskou časťou, bude
presne stanovené, za aké sumy to bude robiť a nebude to ako teraz keď robíme všetko niekde.
Pripravil som materiály do mestského zastupiteľstva ,aby sme sa vysporiadali s mestskými
pozemkami, kde my kosíme mestský pozemok, mesto má na ňom bilboard , mesto berie
nájom za bilboardu. My to kosíme len preto, lebo sa to tu v minulosti kosilo. No tak keď sa to
v minulosti kosilo, teraz sa to už kosiť nebude, keď to chce kosiť spoločnosť súkromná naša,
ale na základe objednávky hl. mesta . Nie taký sľub primátora, však pokoste, ja vám to potom
zaplatím. No také tu už platiť nebude, lebo naozaj v tom je neporiadok. Nech sa páči, otváram
diskusiu.
Poslanec Zajíček: Môj názor na túto vec je taký, že v princípe je jedno akú formu organizácie
spoločnosť bude mať. Argument 20% ušetrenia na nákladoch je relevantný, je to niečo , čo
inak nedosiahneme. Ja by som chcel zároveň upozorniť na jednu vec, ktorú pokladám za
dôležitú. Bolo to na rade školy v materskej škole Kríková, kde pani riaditeľka hovorila, že
ona relatívne často si vyžaduje pomoc od VPS-ky . Oni vedia veľmi operatívne riešiť veci.
Nemá školníka, čiže keď sa niečo pokazí, drobné opravy tak dôležité je nie koľko to bude
stáť, ale kedy to bude hotové. Tí ľudia prídu pokosiť pokiaľ je tam nejaká akcia na dvore.
Bolo by to vhodné, aby takéto niečo sme mysleli pri kroku 2.alebo 3. uzatváranie zmluvy s
akoukoľvek spoločnosťou., aby ten operatívny rozmer zostal, pretože ho tam potrebujeme
mať.
Starosta Martin Kuruc - často máme zviazané ruky. že my aj promptne chceme niečo
vyriešiť, len tam máme 20 zamestnancov a 10 ich je na dovolenke, tak to nevieme promptne
vyriešiť a ja nemôžem teraz prijať 10 brigádnikov. Nemám na to finančné prostriedky v
rozpočte , mzdové prostriedky, tabuľky. Ale spoločnosť to vie, lebo si vie zobrať úver, kúpiť
nové kosačky. My si úver ťažko môžeme zobrať. Z môjho pohľadu je to efektívnejšie lepšie.
Poslanec Šindler- Všetko, čo ste povedali, výhody aj nevýhody by sme mali v tom zámere
ošetriť, aby to slúžilo v prospech mestskej časti. Ja by som len chcel za našu komisiu požiadať
ten zámer na septembrové zasadnutie ,aby sme to vedeli ešte nejak precizovať a vylepšovať v
rámci nejakej diskusie, lebo hospodársky rok začína vždy v januári, aby sme to v januári aj so
založením mali už vymyslené. Až sa rozhodneme tak urobiť niekedy v decembri, aby sme si
to za ten mesiac vedeli nejak, aby to nebolo v strese, aby sme tam nezamiesili nejaké
nedostatky.

Starosta Martin Kuruc - Takýto je aj náš zámer. Aby sme sa tomuto venovali na
septembrovom zastupiteľstve a schválili si teda áno alebo nie a ak áno, tak za akých
podmienok, aby sme fungovali, tak ako naozaj máme.
Poslankyňa Murcinová- Ja v podstate nadväzujem na pána Zajíčka. Je tu napísané, že
dodávateľsko - odberateľské vzťahy s mestskou časťou na základe objednávky a faktúry aj so
školami. Čiže to znamená, že keď škola alebo škôlka chce pokosiť trávu, tak si musí dať
objednávku, ktorú škola zaplatí, áno?
Starosta Martin Kuruc- Áno.
Poslankyňa Murcinová - Čiže to znamená, že my ako škola budeme chcieť pokosiť trávu , tak
nie sme povinní si objednať túto spoločnosť, ale môžeme si vybrať inú, ktorá je výhodnejšia.
Starosta Martin Kuruc - My sa budeme síce snažiť byť najlacnejší a najvýhodnejší, ale ak si
nájdete nejakého rodiča, ktorý vám to zadarmo pokosí, nech sa páči. My vám v tom
nebudeme brániť.
Poslankyňa Schwartzová - Ja by som len chcela reagovať na dotaz aj doteraz si mohla
súkromná osoba objednať služby našej VPS-ky. Bolo to viackrát uverejnené aj vo
vrakuňských novinách aj na webovej stránke Vrakuňa.
Starosta Martin Kuruc - Stále to platí aj to platiť bude , len ten vzťah bude iný , lebo tu bude
podnikateľský subjekt, ktorý všetko urobí tak ako má a hlavne v tom musí byť poriadok.
VPS-ka urobí len to, čo si od nej objednáme .Nebude robiť to, čo si neobjednáme. Objednáme
si pokosenie, pokosí, objednáme si opravu toho, urobí.
Poslankyňa Murcinová - Nevie si dobre predstaviť, že kde škola bude na to brať peniaze.
Starosta Martin Kuruc - Peniaze tak ako doteraz, školy na to dostanú. niektoré školy majú
školníka, ten im kosí. Je to úplne bežné vo všetkých ostatných mestských častiach to VPS-ka
nerobí.
Riaditeľka Koprdová - Klobúk dole pred pani Pačesovou a jej zamestnancami, ja som to
stále prezentovala, my keď sme potrebovali nejakú pomoc, vždy nám vyšli v ústrety a
promptne. My ako materská škola nemáme zamestnaných žiadnych mužov, takže ak sme
potrebovali nejaké nápisky premiestňovať, vyšli nám v ústrety. Ja naozaj teraz neviem teraz ,
kde sa obrátim a na koho, či si budem musieť súťažiť nejakú firmu, ktorá mi takéto služby
bude robiť alebo neviem.
Starosta Martin Kuruc - Toto všetko doriešime v tom zámere, buď dostaneme z mestskej časti
peniaze a z toho to budete platiť, dostanete navyše rozpočet na to ,lebo takto to školy v
Bratislave dostávajú každá škola dostane na kosenie , na všetky veci, sama si to zaobstará.

Starosta Martin Kuruc - Keďže sa nikto nehlási do diskusii, uzatváram túto možnosť a
poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Prečítala návrh tak ako bol predložený.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 1
Starosta: skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 22
Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nákladného auta zn. LIAZ 150.260 - L
a súboru strojných zariadení.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc - s materiálom ste sa určite oboznámili v rámci komisií. Je to auto,
ktoré nepoužívame, je v dezolátnom stave, platíme za to zákonné poistenie, jeho odpísaná
hodnota- je nulová. Zverejnili sme to vo vrakuňských novinách, zverejnili sme to na internete.
Chceme ho predať to určí znalecký posudok. Do 60. dní od vyhodnotenia cenových ponúk s
uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu sa podpíše kúpno-predajná zmluva. Nech sa páči
otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Prečítala návrh uznesenia, tak ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - Prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod 23
Zámer využitia nebytových priestorov o objektoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
Bodvianska ul.4, Poľnohospodárska ul. č.27/B, Šíravská ul. 7, s harmonogramom
vecného, časového a finančného zabezpečenia jeho realizácie.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc – dostali sme finančné prostriedky z ministerstva školstva na
vybudovanie dvoch materských škôl na Bodvianskej s predpokladaným otvorením v
školskom roku 1.9.2016 K tomu, aby sme mohli k tej rekonštrukcii pristúpiť a otvoriť tieto
dve materské školy na Bodvianskej treba urobiť určité kroky sťahovania. Máte to v tomto
materiály pripravené dôkladne s návrhom etáp aj finančnými zdrojmi, tie návrhy etáp sú
otvorené v prípade, že v druhom polroku sa nájde lepšie riešenie, vždy sa k tomu vieme
vrátiť, ale zatiaľ je to len takto nastavené a takýmto spôsobom by to mohlo fungovať, aby sme

k 1.9.2016 mohli otvoriť materskú škôlku na Bodvianskej a aby všetko fungovalo tak, ako
má. Otváram diskusiu k tomuto bodu .
Poslankyňa Murcinová - Chcela by som si zjednotiť všetky sťahovania. Nechcem vedieť
jednotlivé etapy, ale celkový výsledok. Čiže miestny úrad sa presťahuje do 221-ky, zostane tu
školský úrad, kultúra a šport a sociálne ešte. Z Bodvianskej sa presťahuje centrum detskej
tvorivosti a knižnice sem na úrad a na Bodvianskej, teraz skončím do tej prvej etapy. V prvej
etape budú 2 triedy, to bude trvať možno rok a potom by sme tam chceli 4 triedy, ktoré budú
úplne nové. A vykryjeme ich počtom detí?
Starosta Martin Kuruc - To hovorím preto, že uvidíme v druhom polroku. Zatiaľ tento polrok
sme mali niekde na úrovni 150 detí neprijatých, samozrejme, naše škôlky fungujú aj na
príspevku zo štátneho rozpočtu. Čiže 150 detí x príjem zo štátneho rozpočtu, ak zostane, tak
môžeme do toho ísť. Preto hovorím, že tento materiál je do budúcna otvorený, keď si v 2.
polroku alebo začiatkom budúceho roku pri schvaľovaní rozpočtu povieme, že 2 triedy nám
na Bodvianskej stačia, do ďalších tried nejdeme. Môžeme urobiť aj to, že presťahujeme tam 2
jestvujúce triedy a tú budovu nejak inak vyriešime, ale je to stále otvorené a uvidíme pri
schvaľovaní rozpočtu budúci rok aký je záujem detí.
Poslankyňa Murcinová - Pokiaľ budú na Bodvianskej iba 2 triedy a bude to elokované
pracovisko Kríkovej, tak je to problém pre Kríkovú. Nevykryjú finančne.
Starosta Martin Kuruc - Toto budeme riešiť. Ja samozrejme by som bol radšej keby to bola
športriedka, lebo je to finančne menej náročné aj sa to bude lepšie finančne hodnotiť. Zatiaľ
sme sa dostali na 2 triedy a budeme bojovať, aby to bolo na ďalšie 2. a potom to budeme
môcť povedzme niekde zrušiť a celé to presťahovať tam. Zatiaľ je to takýmto spôsobom a
uvidíme v priebehu roku, čo sa s tým bude dať spraviť.
.
Poslanec Zajíček - My sme na rade školy na Kríkovej rozoberali túto vec. Informácie ktoré ja
mám, že aby škôlka bola ako tak rentabilná , tak potrebujeme tam mať 4 triedy, čiže to sú
veci, ktoré sú v tom návrhu napísané, máme peniaze na 2, čo je dobrý výsledok, je super, že
nám s tým niekto takto pomôže, ale chcem prízvukovať, aby sme na to nezabudli a aby sme
jednoducho pracovali na tom , aby sme v ďalšom období získali také, aby sme tie triedy v
jednej škôlke mohli mať aspoň 4.
Starosta Martin Kuruc - Presne to som povedal v predchádzajúcom slove ja na jesenné
zastupiteľstvo, neviem či to stihneme na september, október pripravím návrh takého
finančného riešenia kde získame také finančné prostriedky, z ktorých budeme môcť postaviť
tie ďalšie dve triedy alebo teda sú tu aj možnosti z eurofondov, ministerstvo životného
prostredia ide vypísať nejaké dotácie na zatepľovanie a pod. Nejaké peniaze sa ešte určite
budú dať zohnať a podľa toho budeme vedieť aj v rámci nášho rozpočtu, niektoré peniaze,
ktoré sme rátali na niečo iné, že ich presunieme na rekonštrukciu škôlok a ja viem , že ideálne
a rentabilné je keď je to športriedka, len si budeme musieť povedať, či tam presťahujeme 2
iné triedy kde máme inde a nechať tam jednu športriedku alebo ponecháme aj to úložne a

urobíme ešte jednu športriedku, aby sme nevytvárali umelo miesta, ktoré potom budú
obsadené.
Pán zástupca starostu Bruna - My sa vôbec nemusíme báť o to, že neobsadíme aj keď by sme
mali ďalších 5 nových tried. Štatistiky sú také, že sa nám len vo Vrakuni narodí ročne od 220230 nových detí, čo klesá hore-dole. Naša kapacita všetkých našich škôlok je 450-470. Takže
keď začneme počítať koľko sa narodí ročne 250 detí. Toľko sa báť nemusíme . Tento rok som
rovnako výzva na budovanie nových kapacít materských škôl v rámci integrovaného- regiooperačného programu, viackrát je tam analýza potreby budovania nových kapacít, mestskej
časti Vrakuňa, v rámci BA kraja, myslím, že v prvej desiatke, čo potrebuje budovať nové
kapacity, vychádzame aj zo štatistických údajov ak je to nárast obyvateľstva, pôrodnosť a tie
trendy budú postupne naberať, myslím, že nebudeme klesať, aký je súčasný stav.
Starosta Martin Kuruc - Možno je to teda na našu škodu, alebo dobro, že naozaj sme
nárazníková mestská časť, všetci ktorí bývajú mimo Bratislavy, sme prvá mestská časť pri
vstupe do Bratislavy, preto aj nárast na ZŠ na Železničnej bol taký obrovský, že otvárali 5
tried prvých a tie deti keď tu budú chodiť do ZŠ tak predpokladám budú chodiť aj do
materskej školy sem predtým. Takže ja sa nebojím, že by sme nemali tie škôlky nenaplnené.
Naozaj sme mali 150 detí neprijatých a veľa detí bolo aj takých , čo si sem žiadosť nedávali
bolo z aj Biskupíc, aj Ružinova, ale máme hlavne veľa detí takých mimobratislavských , ale
nám je to v podstate jedno, my peniaze z ministerstva na to dostaneme, tým pádom keď
budeme mať peniaze, vieme zveľaďovať, takže toho by som sa nebál, ale je to otvorené a
budeme to postupne riešiť.
Poslankyňa Némethová – faktická poznámka: Dala by som rada do pozornosti ekonomickému
oddeleniu pozrieť sa na koeficient v rámci výnosu podielov správ a školských zariadení v
rámci financovania školstva trošku sa pohrať s touto sumou a finančnými prostriedkami,
pretože vieme, že časť týchto finančných prostriedkov ide na prevádzku a réžiu ŠKD , tak to
potrebujeme dofinancovať, a samozrejme, po porade s riaditeľkami treba sa pozrieť na tento
koeficient a celkovú výšku sumy na školstvo a týmto sa pýtam ako sme dopadli v rámci
výnosu podielové dane, či ešte niečo by sa podarilo cez magistrát, lebo sme sa bavili, keď
budú financie navyše, tak pôjdu do školstva.
Starosta Martin Kuruc - Niečo sa nám podarilo, ale zas niekde inde sme dostali menej, takže
tiež skúmame, čo sa presne udialo. Dostali sme na podielovej dani trosku viacej, ale zase na
dani z nehnuteľnosti menej. Takže skúmame, kde je chyba, či je to v tom, že ľudia neplatia
dane z nehnuteľnosti z takej výšky ako by mali alebo si neplnia povinnosti ,alebo daňový
úrad nepristupuje k vymáhaniu dani, tak ako dôsledne ako by mal alebo magistrát si to na
určitú domu stiahol . Takže toto zisťujeme , keď budeme vedieť, určite povieme, keď som už
pri tom výnose dani starostovia na regionálnom združení starostov stále bijú do primátora
vrátiť daňové úrady vrátiť naspäť na obce, lebo vymožiteľnosť dani je teraz niekde na úrovni
90 % a keď to bolo na obci , takto bolo 98 a viac % vieme si na to lepšie dohliadať, lepšie
vyberať, lebo keď nevyberie peniaze magistrát tak neukrojí si zo svojich peňazí, ale z peňazí
mestských častí.

Poslankyňa Némethová - V rámci toho materiálu, presťahovanie ďalších odborov a
priestorov pre knižnicu 31.12.2015 by som mala takú otázku či bol poprípade vhodné
zanechať knižnicu ten nasledujúci školský rok ešte v tých priestoroch , čo sa týka nákladov
na prevádzku toho celého objektu z čoho sa bude skladať úrad, knižnica a materská škôlka ak
je teda pre materskú škôlku Kríková, tie prevádzkové náklady, ide o to aby ich nemala také
vysoké.
Poslanec Šindler - Pri zriadení novej škôlky by som chcel dať do skúsenosť, ktorú sme mali z
pred 5. rokov, keď sme na Vážskej chceli spustiť tú kresťanskú škôlku, tak je tam určitá
disproporcia medzi fiškálnym a školským rokom, čiže dofinancovanie toho septembra až
decembra bude musieť byť z mestskej časti, lebo to nesúladí spolu a aby sme si to uvedomili,
lebo to sú veľké peniaze. Viem, že sa to ťažko, lebo raz nemáš deti, potom zrazu máš deti a
peniaze dostaneš od januára, ale do toho januára tam treba ten september, október, november,
tie štyri mesiace prefinancovať z vlastných zdrojov a pri tých dvoch triedach je to dosť veľa
peňazí takže to som chcel povedať.
Starosta Martin Kuruc - Samozrejme, čo sa školy týka, tam sme si vedomí tých 4 mesiacov,
ale zas na druhej strane ak, bude už škôlka dokončená, vieme rozhodnúť, že nastúpia od 1.
januára.
Poslankyňa Némethová - Tí žiaci, ak od januára chceme dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu
musia byť fyzicky k 15.9. žiakmi tej školy, ale zase opätovný výnos podielovej dane,
koeficient dieťaťa v materskej škôlke je 68,2. V tomto kalendárnom roku je výnos podielovej
dane na žiaka 1774 to znamená, že to je suma, ktorú dostáva magistrát a treba sa s
magistrátom dohodnúť, že tá suma, ktorá príde do magistrátskej pokladnice a potom sa
prerozdeľuje do mestskej časti, aby prišla v 100% výške, k nám nechodí v 100% výške, preto
my môžeme dať len tú výšku, ktorú máme. Ale máme tam ešte tie ďalšie rezervy, ak sa dá
celé školstvo dokopy a budeme mať jasne dané, že toľko to je, tak s tým ísť na magistrát, že
toto potrebujeme.
Starosta Martin Kuruc - S magistrátom je veľmi ťažká komunikácia. Robíme všetko preto,
aby sme tých peňazí mali viacej a zatiaľ máme taký nejaký prísľub, že tento rok by sme mali
mať viacej ako oproti minulému roku. Tak uvidíme ako to teda ten magistrát naplní. Keďže
nikto sa do diskusie nehlási, návrhová komisia, prosím o návrh uznesenia.
Návrhová komisia: Prečítala návrh uznesenia, tak ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.

Bod 24
Financovanie projektov ISRMO prostredníctvom prekleňovacieho úveru
predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu
Zástupca starostu Bruna - Materiál sme vypracovali na základe požiadavky finančnej
komisie, ktorá zasadla pred 2 týždňami. Materiál je v zúženej forme, ale gro tých informácii
je súčasťou sú obsiahnuté informácie o spôsobe financovania ISRMO, ktoré ste dostali v
rámci informatívneho materiálu. Situácia je taká, že súčasnosti mestská časť dostala niekoľko
faktúr od zhotoviteľov na realizáciu projektov ISRMO na sociálnu prevádzkovú budovu
máme predloženú faktúre vo výške 62 000 €, tá ide tento týždeň na úhradu, dostali sme
faktúru na revitalizáciu vnútrobloku Slatinská vo výške 63 000€. Teraz budú najbližšie dni
budú robiť kontrola dodaných prác a služieb, prišla faktúre vo výške 120 000 € na materskú
škôlku Kaméliová, tá by mala ísť tiež tento týždeň na úhradu a tiež prišli faktúry na
Hnileckú, na ZŠ Žitavskú a Rajčianskú. Z rezervného fondu môžeme kryť financie max. do
výšky 188 000€ zaokrúhlene. Na toto peniaze máme. Zámer bol taký, že budeme vykonávať
kombináciu systému prefinancovania a refundáciu, tie informácie sú obsiahnuté v
informatívnom materiály. Na koľko kontrola verejného obstarávania trvá neúmerne dlhšie ako
je štandard a aké sú postupy na ministerstve poľnohospodárstva lebo pravda je taká, že vo
februári sme tam predložili podklady na verejné obstarávanie. Majú na to lehotu 25 dní, dnes
je jún, prešlo 5 mesiacov a to verejné obstarávanie nie je skontrolované. Nie sme však jediný
,ktorí sa dostali do tejto situácie aj mestská časť Nové mesto majú ukončenie niektorých
projektov do 30.6.aj nám niektoré projekty majú končiť do 30.6. Situácia je taká, že nemáme
ešte podpísaný dodatok k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku, ktorý potvrdzuje
kontrolu verejného obstarávania a na základe ktorého môžeme predložiť žiadosti o platbu v
rámci ktorých bude refundovať uhradené výdavky za faktúry alebo predloží v žiadosti o
platbu na predfinancovanie. Z toho dôvodu túto situáciu, riešime, monitorujeme každý
týždeň na spoločných sedenia s tajomným dozorom s dievčatami z externého managmentu a
spolu s finančným oddelením ,aby sme vedeli v akej sme kondícii, čo kedy príde aká faktúra a
v akej výške ako ju môžeme vedieť uhradiť. Pripravili sme teraz materiál, v ktorom vás
žiadame o schválenie prijatia návratných zdrojov financovania projektov ISRMO, to je na tú
dobu kým z Ministerstva nám potvrdia správnosť verejného obstarávania, keď podpíšeme
dodatky na všetkých 6 projektov a následne môžeme predložiť faktúry na preplatenie a
ministerstvo. Začína lehota, 2-mesačná splatnosť faktúr, to sme si vybojovali už pri verejnom
obstarávaní, pri podmienkach čo nám dáva dlhú lehotu na preklenutie tohto času ale pri tých
faktúrach, ktoré prešli v máji a júni, za chvíľku dôjde ten čas, časť vieme prefinancovať z
vlastných zdrojom, ktoré máme na to vyčlenené, ale teraz neviem presne určiť , keby
ministerstvo pristúpi k podpisu dodatku, práve preto je potrebné na krátky čas s trvaním 3-4
mesiacov zobrať prekleňovací úver . Keď predložíme žiadosť, do troch mesiacov budeme
mať finančné zdroje na účte a môžeme tieto peniaze následne vrátiť banke. Materiál resp.
uznesenie je pripravené v znení tak , že žiadame prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 700
000 € . Je potrebné zriadiť výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených syndikatívnych
ponúk navrhnutý je tam zástupca starostu, po rokovaní došlo k zmene namiesto pána Czaju by

tam bol pán Michal Behúň ako odborník v oblasti bankovníctva a vedúca ekonomického
oddelenia pani Hillerová.
Starosta Martin Kuruc - nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu.
Poslanec Czaja - Momentálne sme v tej druhej fáze v rámci týchto europrojektov, keď za prvú
fázu som považoval vybavenie vstupu do týchto projektov, odsúhlasenie, teraz sme vo fáze
realizačnej a vo finále treba zaplatiť faktúry. Zrazu sme zistili na finančnej komisii, že táto
etapa ako keby nebola pripravená, máme tu zazmluvnenú aj firmu, ktorá robí management,
neviem, či oni to robia prvýkrát pre euro projektov, všetci sa tvária ako keby faktúry za 1 500
000 by boli lusknutím prsta uhradené. Pre mňa je to dosť závažná situácia, lebo toto dokáže
narušiť cash flow celej mestskej časti a je to zásadná vec, na ktore , na tej škole bankrotujú
súkromné firmy, lebo toto dokáže firmy položiť v tomto prípade sa bavíme o miestnom úrade
a ja to vidím ako veľmi rizikový stav preto je tu tento návrh 700 000€ na úver aj keď vo mne
stále znie otázka vzhľadom na kvalitu prác, na kvalitu projektov, čo urobíme ak nám z
ministerstva povedia, že nám nepreplatia sľúbených 95 %, ale nám preplatia len 6o%. Kde na
to budeme hľadať tie peniaze?
Starosta Martin Kuruc - riešime to od februára. Takisto som mal predstavu, že keď
ministerstvo do 25. dní má skontrolovať verejné obstarávanie tak to urobí, trvá to 5 mesiacov.
Keby to bolo do 25. dní skontrolované, tak by sme tu kvôli tomuto problému neboli, lebo tie
finančné prostriedky by sme už mali preplatené. Keďže tento problém ministerstvo spôsobilo
dlhodobou nečinnosťou, ťažko nám asi bude súdiť sa s ministerstvom to už len musíme
nejako prežiť a nájsť také riešenie, ktoré pre nás bude akceptovateľné a výhodné. Týmto
smerom sa asi nebudeme nejako obzerať, samozrejme, čo sa týka vašej druhej pripomienky a
nájdu nejaké pochybenie a príde k nejakej korekcii ja určite zvolám mimoriadne
zastupiteľstvo a určite budem trvať na tom, aby sme finančné prostriedky, o ktoré mestská
časť príde, čo dúfam, že tak nebude, budem tvrdo pýtať od projektantov, ktorí boli vysúťažení
a nekvalitne odviedli svoju prácu, lebo tí za to svoje finančné prostriedky dostali a neboli
malé, v prípade, že bude zlé verejné obstarávanie takisto to budem pýtať od firmy, ktorá nám
zabezpečovali verejné obstarávanie, lebo oní sú tí, ktorí zodpovedajú, aby verejné
obstarávanie bolo v súlade so zákonom a bolo v poriadku a v konečnom dôsledku, ak sa
nájde nejaké pochybenie na realizátorovi stavby a kvôli tomu príde ku korekcii, tak budeme
tieto finančné prostriedky súdne vymáhať od toho realizátora týchto stavieb. Budeme tvrdo
pristupovať, určite tu nikto nebude nijakým spôsobom tu nebude zvýhodnený. Keď niekto,
kto od nás dostal zaplatené a odviedol zlú prácu ak my budeme mať nejaké finančné postihy,
tak nech si to ten človek aj súdne "zlízne". Čiže určite ak k takejto veci príde, zvolám
mimoriadne zastupiteľstvo s tvrdými návrhmi riešení a musíme ísť do toho, aby sme ukázali
všetkým do budúcna, keď my tu niekoho vysúťažime a bude nekvalitne odvádzať projektovú
prácu, realizačnú prácu, verejné obstarávanie alebo čokoľvek, tak nikto mu to neprepáči a
budeme to od neho súdne vymáhať.
Poslanec Šindler - vzhľadom na to, že sa jedná o dosť veľkú čiastku 700 000€ a
predpokladám, že to vyzerá na 3 až 6 mesiacov tá pôžička. Samozrejme, ten spôsob pôžičky

to už nech tá komisia zváži, ale tie náklady na obstaranie úveru a tie úroky k tomu, to bude
odhadom čiastka od 20-30 000€, čo je dosť veľká čiastka do rozpočtu. Navrhoval by som, tu
sa píše schvaľuje už aj prijatie návratných zdrojom, čiže aj podpis úverovej zmluvy.
Navrhoval by som, keď sa to vyhodnotí v komisii, aby sme zvolali mimoriadne zasadnutie a
by sme vyhodnotili to ako poslanci, aby sme boli uzrozumení s tým, že aký úver, ako má
vyzerať, koľko bude stáť, aby sme to vedeli zahrnúť, aby to nebolo nejaké rozhodnutie, že tu
sme to dali a posunuli vám na podpis. chcel by som tam ešte ten medzikrok. Keď to bude
akútne, aby sme to zvolali zasadnutie aj cez prázdniny.
Starosta Martin Kuruc - Keď to bude akútne a bude to treba cez prázdniny prijať, zvoláme
mimoriadne zastupiteľstvo , lebo uznesenie musí byť konkréte, ktorý peňažný ústav, tak ako
sme to mali pri automobile, musí zastupiteľstvo schváliť konkrétny peňažný ústav na základe
tohto.
Vedúca ekonomického odboru Kňažníková: Ja chcela len pripomenúť, že aby sa na toto
nezabudlo, že tá výberová komisia na základe indikatívnych porúch vyberie a potom musí byť
riadne uznesenie, ktoré banka akceptuje. Takže to mimoriadne zastupiteľstvo tu bude musieť
byť, lebo z tých faktúr, ktoré sú splatné teda máme ich tu. napr. z úveru bude musieť ísť
Hnilecká, ktorá ma splatnosť 14.8.2015 to znamená, do 14.8.2015 by mala byť prvá faktúra z
úveru čerpaná, to znamená, že pred tým už musí byť uznesenie aj zmluva pána starostu.
Starosta Martin Kuruc - Ja by som len doplnil, ja nie som predkladateľ, predkladateľ je pán
zástupca. Čo sa týka tohoto, ja hneď po podpísaní uznesení vymenujem komisiu a pripravíme
na výberové konanie na bankové inštitúcie. keďže je to suma nad 20 000 € budeme
potrebovať ešte finančnú komisiu, ktorá by posúdila tie podmienky výberu, aby sme čo
najskôr mohli začať rokovať a mali presne stanovené pravidlá ako postupovať ďalej.
Poslanec Behúň - Tak keďže prvá faktúra je 14.8.2015, myslím, že najvyšší čas začať, lebo
priemerná dĺžka je od 1-4 mesiacov z vybavovania úveru na eurofondy.
Poslanec Šindler - Z omeškania týchto faktúr, ktoré sú na jún keby sme tu nejak posunuli
nejaké penalizácie z pohľadu omeškania úhrady, či tam sú v našich zmluvách s dodávateľmi,
aby sme vedeli aj s týmto číslom pracovať že čo nám hrozí všetko. Týždeň podľa mňa nehrá
rolu, dva, ale už keď tam budú mesiace, začnú chodiť aj faktúry za omeškanie.
Starosta Martin Kuruc - Samozrejme, štandardne, v tej zmluve vzťahy s tými investormi,
komunikujeme skôr len so stavbyvedúcimi, ale pochybujem, že by ktorýkoľvek z nich keď
bude mať sľúbené, že raz tie peniaze dostane by sa chcel súdiť s mestskou časťou. Ale tak ako
si povedal nechcem aby sa to platilo polrok po splatnosti, ale keď to bude mesiac meškať, tak
určite nám nikto nič neurobí.
Zástupca starostu Bruna - Musíme všetky doklady uhradiť do 30.9.2015 to je naša hraničná
lehota voči dodávateľom a najneskôr do konca roka by sme mali mať tie finančné prostriedky
na účte, ale toto je ten najhorší variant, počítame len s lepším. Čo sa týka pozmeňovacieho

návrhu, ja by som skôr vyhodil bod B, kde odporúča starostovi uzatvoriť zmluvu, pretože v
zmysle zákona budeme musieť zvolať, nemôže na základe tohto uznesenie, bude musieť
predtým zasadnúť finančná komisia, aby takéto niečo odobrili, tak pokiaľ s tým budete
súhlasiť autora autoremedúrou ruším bod B a znenie uznesenia bude len v bode A, pretože
nám to vyplýva z povinností, aby zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru a uznieslo starostu k
podpisu zmluvy.
Poslanec Czaja - do 30.9.2015 to musíme mať uhradené, v tom rátame, že všetky práce budú
odvedené kompletne a kvalitne, že ich preberieme. Sme si istí, že sú odvedené kompletne
a kvalitne?
Starosta Martin Kuruc - Ešte sme žiadnu neprebrali, máme na to stavebný dozor vysúťažený,
ktorý to preberá keď to bude, tak potom, samozrejme, tak k tomu budeme pristupovať. Máme
na to zodpovedných pracovníkov, stavebný dozor, máme na to vysúťažené dievčatá z
externého managementu, oni zodpovedajú za to, že práce sú v súlade s projektovou
dokumentáciu s financiami, sú odvedené dobre a kvalitne.
Poslanec Czaja - Predpokladám, že nejaké zádržné v tých zmluvách asi neexistuje.
Starosta Martin Kuruc - 10%. Keďže sa už nikto nehlási do diskusie, poprosím návrhovú
komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Prečítala návrh uznesenia s autoremedúrou od predkladateľa.
Starosta Martin Kuruc - Ďakujem. Nech sa páči, prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc - Skonštatoval že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 25
Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2015.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc – bez úvodného slova, otvoril diskusiu.
Vedúca ekonomického odboru Kňažníková – doplnenie - Tu sú premietnuté všetky vaše
doterajšie schvaľované materiály, len v tej urbanistickej štúdii sa v podstate zmenilo
uznesenie z 20 000 na 2000, takže jediná zmena z dnešného rokovania by tu bola, čo by sme
tu mali premietnuť. V podstate ak by sme mali dodržať tie vaše predchádzajúce, tak by som
navrhovala tých 18 000 presunieme do inej položky a bude to v zmysle uznesení takže
urbanistická štúdia na str. 14 v tabuľkách má 20 000 a v podstate, keby sme toto išli dodržať,
tak by sme mohli posunúť do položky 717 na ten istej strane je rezerva na dofinancovanie

objektu Bodvianska, takže tam by sme ten presun urobili, aby sme dodržali to uznesenie o
urbanistickej štúdii.
Starosta Martin Kuruc - Tak sme to rátali no na Bodvianskej bude možno treba, necháme to
ako rezervu a uvidíme, čo potom bude. Keďže sa nikto do diskusie nehlási, poprosím
návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Prečítala návrh uznesenia tak, ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - Prosím prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 26
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela č. 631/95, k. ú.
Vrakuňa prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 12-2-10 na Poľnohospodárskej 27
a 27/B v Bratislave.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc - bez úvodného slova, otvoril diskusiu. Keďže sa nikto nehlásil,
poprosil návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - návrh bol prečítaný tak ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc – požiadal o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 27.
Žiadosť o súhlasné stanovisko so zriadením vecného bremena na pozemku parc. č.
3413/143, k. ú. Vrakuňa v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc – bez úvodného slova, otvoril diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto
nehlásil, poprosil návrhovú komisiu o návrhu uznesenia.
Návrhová komisia - návrh bol prečítaný tak ako bol predložený .
Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 28
Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, so sídlom na Železničnej ul. č. 14, 821
07 Bratislava o rozšírenie hodinového nájmu v objekte budovy na Železničnej ul. č. 6
v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc – bez úvodného slova, otvoril diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto
nehlásil, poprosil návrhovú komisiu o návrhu uznesenia.
Návrhová komisia - návrh bol prečítaný tak ako bol predložený .
Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.
Bod 29
Rôzne.
A. Dobudovanie vnútobloku Slatinská.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc - dostal som sťažnosť na projekt ISRMO na Slatinskej alebo vo
Vnútrobloku na surealizáciu s firmou dodávateľskou. Keď niečo bolo v minulosti zle
vysúťažené veľmi ťažko sa nám dneska hľadá priestor na urobenie tej veci inak ako to bolo
vysúťažené. Boli vysúťažené stromy 10 cm, ja nemôžem tam dať 30 cm, lebo tie 10 cm boli
vysúťažené, čiže ja chápem tých obyvateľov, že 10 cm stromy ako obvod sa im zdá málo, ale
tak to bolo vysúťažené. Ja s tým nič nemôžem urobiť. Samozrejme, ak tvrdia, že sú len 7 cm
mimo, proti projektu vyslal som tam dneska pani Dolhú (životné prostredie), aby všetky
stromčeky prekontrolovala a ak nebudú spĺňať štandard 10 cm, nezaplatíme faktúru a budeme
požadovať od dodávateľa, aby to dodal tak, ako to malo byť. Na poslednom zastupiteľstve
sme mali diskusiu o tom, že nie tisy, lebo tie sú zdraviu škodlivé. Vysadili sa tam juniperusy,
takisto občania napísali, že chcú niečo iné. My tiež nemôžeme v rámci toho projektu skákať
hore- dole. Budeme sa snažiť juniperusy, niekde inde presadiť a hľadať riešenie, aby
obyvatelia boli spokojní. Takisto sú nespokojní s tým, že sa tráva neujala. Bolo teraz také
teplé obdobie. Tráva bola zasadená nie na celom území, ale asi len na jednej tretine,
nevyrástla. Teraz je na nás, či to dáme celé ako je v zmysle projektovej dokumentácie
pooorať a zasadiť tú trávu, ktorá možno vyrastie, možno nie, lebo tá firma, ktorá bola vybratá
ide podľa projektu a ten projekt neuvažoval s tým, že firma , ktorá to vysadí sa o to bude rok

aj starať a udržiavať to. Ich práca končí zasiatím trávy. To bola vec , ktorá bola v projekte
nedotiahnutá a my o teraz budeme musieť riešiť. Takže navrhujem, že v rámci rozpočtu,
nejakú malú finančnú čiastku vyčleniť na dokončenie vnútrobloku na Slatinskej, lebo tí
obyvatelia si to zaslúžia. Dlhodobo s tým bojovali a boli tam problémy a nenechajme im tam
bagrovisko, ktoré štandardu nezodpovedá. Budeme tvrdo postupovať proti dodávateľovi, ak
si nesplnil podmienky z projektu, tak mu ich nezaplatíme, ale to čo v projekte nebolo a že to
bolo chybou projektanta v minulosti, s tým nič neurobíme, budeme sa s tým musieť nejakými
finančnými prostriedkami a to by som vás chcel poprosiť ,aby sme dnes prijali uznesenie na
nejakú sumu, ja nehovorím, či to má byť 2000, 3000, 5000, prosto nejakou sumou ,ktorou to
dokončíme, aby to detské ihrisko spĺňalo to, na čo vybudované bolo. Bol by som rád keby to
dotiahneme do konca a zasadili tam nejaké stromčeky, trávu. Ešte sa nezačalo preberacie
konanie, stavebný dozor, ktorý to má na starosti, bude tvrdo pristupovať k tomu, aby naozaj
bolo dodržané to čo v projekte. To čo bolo v projekte zle urobené, to my už nevieme
odstrániť, ale keď raz niekto projektoval 10 cm a má 7cm, tak mu za to nezaplatím a bude to
musieť nahradiť. To že on v zmysle projektu sa už nemá o to do budúcna starať, že zasadí a
tam končí, to už budeme musieť my doriešiť. Nemôžeme hádzať sumy, 20 000, 30 000, lebo
na to nemáme, ale na druhej strane to potrebujeme dokončiť, aby to čo projektová
dokumentácia neobsahovala, aby sme to doriešili. Nemusíme tam dávať drahé kvety, ale nech
to aspoň spĺňa ten štandard, ktorý má.

B. Vybudovanie verejného športoviska „PUMP TRACK“ v Mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc - Mali sme prijaté uznesenia ohľadom vybudovania verejného
športoviska Pump Track, že máme rokovať s firmou Hory Voda, aj s Magistrátom hl. mesta.
Keďže tie rokovania prebiehali minulý týždeň do zastupiteľstva sa materiál nedal pripraviť.
Hory voda majú teraz najvyšší záujem na odpredaji tohto pozemku pánovi Kušíkovi, on aj
prejavil záujem, že by to odkúpil a že by tam aj vedel nejak spolu s obcou vybudovať detské
ihrisko. Ľavá strana toho vstupu do Vrakunského lesíka po ľavej strane , ktoré Hory voda
má záujem zameniť s mestom aby si vysporiadali ten pás pri ceste na meste už je to rok, ja
som sa pýtal aj 3x primátora a informoval som sa na finančnej komisii, že kde je problém a
ten je v tom, že mesto teraz nemá zazmluvnených znalcov, ktorých nevedia označiť a tie
znalecké posudky, takže v najbližšej dobe nedôjde ani k oceneniu tých pozemkov a teda ani k
zámene tohto. Na druhej strane, keď občianske združenie Pedál chce to ihrisko vybudovať na
našich pozemkoch bezplatne, má na to nejaké financovanie či už 2 % alebo nejaké zdroje,
alebo externých sponzorov, to by bolo blbé nevyužiť túto situáciu a pri tom detskom ihrisku
vybudovať a keďže tie ostatné veci, ktoré som povedal sú ohrozené kvôli zámene a mohli by
byť ohrozené financovanie, dovolil by som si vás požiadať o súhlas, aby sme vybudovali
Pump Track, na pravej strane vstupu do lesoparku pred našim detským ihriskom a nie po
ľavej strane ako bolo pôvodne uvažované, takýto návrh uznesenia by so si dovolil predložiť a

požiadať vás o podporu, aby sme v tom rakúskom lesíku niečo urobili. Je to tu už tretíkrát a
aby sme sa už posunuli ďalej.

C. Vyriešenie konkrétnych parkovacích miest na ulici Kríková, Bratislava.
predkladá: Ing. Zuzana Schwartzová, poslankyňa
Poslankyňa Schwartzová - Ja budem mať 4 návrhy na uznesenia. Týka sa to hlavne materskej
školy Kríková a jej okolia. Prvé znie: Žiadam starostu mestskej časti Bratislava- Vrakuňa o
vyriešenie jedinej prístupovej možnosti do areálu materskej školy Kríková z ulice železničná.
Ide o to, že je to oficiálny chodník, ale stále tam parkujú autá. Pre autá, ktoré prichádzajú do
materskej školy či sú to VPS-kári alebo nebodaj hasiči alebo záchranári, lebo pri určitých
akciách materskej školy sa nevedia dostať do areálu. Druhé uznesenie sa bude takisto týkať
vyhradeniu jedného parkovacieho miesta pri areáli materskej školy Kríková a umiestnenie v
zmysle označenia pri vyhradení miesta pri jedálni materskej školy pre vozidlá na zásobovanie.
Ďalšie znie: žiadam starostu mestskej časti Bratislava- Vrakuňa o vyriešenie parkovania
zásobovacích áut pri CBA a samošky, kde veľakrát pre úzky priestor neprejde žiadne ďalšie
auto a vonkoncom nie záchranná služba. S týmto problémom sa na mňa obrátili obyvatelia z
ulíc Kríková. Hlavne v ranných alebo vo večerných hodinách je ťažký prejazd cez tieto ulice a
je ešte jeden veľký problém na ulici Kríková. Žiadam starostu mestskej časti BratislavaVrakuňa o vyriešenie parkovania na hlavnom uzávere na ulici Kríková. Tento uzáver bol
riadne označený žltou tyčou, ktorú niekto odpíli a následne začali na tomto mieste parkovať
autá, takže to je tiež havarijný stav.

D. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Mestskej časti pre p. Vrkoslavovú.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Starosta Martin Kuruc - začiatkom roku sme schvaľovali dotácie pre tých našich žiadateľov
vrakunskych. Nejaké finančné prostriedky nám zostali, povedali sme, že sa tým budeme
zapodievať. Prišiel mi mail od pani Vrkoslavovej, spisovateľky, ktorá žiada 5000 € na
spolufinancovanie jej knižky o psoch. Už to bolo viackrát v komisii a potrebujem od
zastupiteľstva povedať či áno alebo nie. Nemôžem o tom a sám rozhodnúť.
A posledná vec , zúčastnil som sa stretnutia s ministerstvom dopravy na položke cesty 2
/572 predloženie Galvaniho ulice.
Starosta: komunikujeme aj so štvrtým kvadrantom so súkromným investorom, máme
vybudovanú štúdiu realizovateľnosti, hovorí , cez aké pozemky ide. Na ministerstve dopravy
mi sľúbili, že najneskôr január- február budúceho roku začnú s realizáciou obchvatu, ktorý
bude mať 59 km a v prípade, že v rámci ušetrenia finančných prostriedkov, budú mať s
koncesionárom otvorenú divokú kartu, že keď budú mať finančné prostriedky, ktoré ušetria,
budú sa dať dorobiť takéto veci ako napájače a obchvaty a pod. a keď teda na to vyjdú
peniaze, že by sme možno mohli o 2 roky mohli uvažovať, že by vybudovali preložku
Galvaniho ulice a by sme sa vyhli rôznym záležitostiam s dopravou. Je to niekde v rozpočte
okolo 14 000 000 eur, takže nie je to až taká veľká dĺžka, keď budete chcieť ja vám to dám,

môžete si to pozrieť. Dnes kvôli tomu sedí náš zástupca na magistráte s pani Ing.
Kratochvílovou, s našim pánom zástupcom a so zástupcami štvrtého kvadrantu a riešia
možnosti ako čo najrýchlejšie dostať územné konanie stavebného povolenia, lebo dohoda s
ministerstvom dopravy je taká, aby sme mali pripravené projekty územné a stavebné a keď
príde tá doba, že máme peniaze, tak to tam treba rýchlo dať, lebo kto bude prvý, ten skôr
dostane. Kto na to nebude pripravený, ten nedostane. Takže chcem, aby sme na to boli
pripravení a keď náhodou motyka vystrelí, aby sme sa o to teda vedeli uchádzať. Meakulpa
mal vybudovať sukromný investor Bauhaus, keďže je to na území Ružinova vybudované len
záhadným spôsobom ružinovský starosta túto podmienku zo stavebného a kolaudačného
rozhodnutia vypustil.
Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu.
Poslanec Šindler- Chcem Vám vážení kolegovia a vám pán starosta poďakovať za spoluprácu
a podporu pri mojej úlohe, ktorú som mal ako predseda dozornej rady BVS za likvidáciu
skládky. Podarilo sa nám spoločnými silami presunúť tento bod do mestského zastupiteľstva a
pánovi primátorovi zobrať to ako agendu a bude tento bod pravidelne opakovať už na
zajtrajšom zastupiteľstve je prvý bod kde si to osvojili, túto problematiku celú, či sa to posúva
ďalej a počkáme do leta, aké príde stanovisko z Ministerstva životného prostredia ako sa k
tomu postavia a myslím si, že v septembri, ak budeme vidieť aký je ten názor a výsledky
biologického prieskumu, aby sme sa mohli k tomu vrátiť a dať nejaký svoj názor k tomu a
odtiaľ by sme mali vidieť ako ďaleko tá kontaminácia zasiahla aj aký spôsob navrhlo
ministerstvo ŽP sanáciu celej skládky zatiaľ sa hovorí o tom, že tá skládka sa bude musieť
vykopať. To, čo je rozpadnuté niekde odviesť a spáliť a to, čo nie je rozpadnuté, myslím tie
sudy sa prenesú na nejakú riadenú skládku do Budmeríc a na to čo vytieklo na tých 12 km
smerom na Ivanku Zálesie a Malinovo, tak sa bude musieť spraviť druhá hydraulická clona s
tým, že sa tam navŕtajú studne, čerpadlá a ďalších nejakých 10-15 rokov sa tam bude vrklovať
a ťahať tú vodu a cez nejaké filtre sa ten bordel bude musieť vytiahnuť a to , čo sa vytiahne
zase niekde odviesť spáliť a potom tie zvyšky, ktoré prídu zo spaľovne tiež dať na nejakú
riadenú skládku, čiže asi takýmto spôsobom. Neviem, aký bude konečný výsledok, ale
musíme to mať stále na zreteli, aby to niekde nezaspalo, z toho pohľadu, že nám to tu ničí
všetko okolo a keď prejde možno táto samotná kapitola, tak vám chcem dať dopredu, možno
na leto, na rozmýšľanie, že sa musíme pustiť aj do toho, že našim občanom musíme
upovedomiť o tom, že pestovanie zeleniny aj obilnín, kŕmenie zverstva z tohto zamoreného
územia si myslím, že je rizikové a budeme musieť tlačiť náš štát, nech dá spraviť nejakú
analýzu, aký je dopad kontaminácie na všetko živé, čo sa odtiaľ pestuje a chová, aby sme
predišli tomu, že sme majstri sveta v rakovine hrubého čreva a. Ako Bratislava máme o 20%
viac ako Slovensko a Slovensko má najviac z okolitých štátov, to posledné číslo, ktoré som
ešte ja ako poslanec vyhodnocoval, tak sme mali 247 nápadov na 100 000 obyvateľov a už
terajšiu správu, čo ste schvaľovali, by už bolo 274, čiže to vybieha, takže by som poprosil vás
alebo teba, pán starosta a poslancov, čo ste na meste tieto správy, ktoré sa tam za stav
obyvateľstva v januári schvaľujú, keď sa zoberú na vedomie len s tým, že sa prebehnú a
zoberú na vedomie všetky, čo si myslia, že s tým súhlasíme, bude sa s tým musieť začať
niečo robiť a budeme sa musieť ako občania, lebo my sme tu jediní, ktorí vieme o tom a ktorí

si musíme pýtať odpovede od štátu, lebo štát to tu všetko zabordeloval tými 10 chemičkami
na tomto území mesta Bratislavy, ktorý je samý piesok, oni to liali všetko pod seba, to tu
všetko tečie, takže sme tu na to, aby sme dohliadli na to, čo sa ešte dá zachrániť, nech to
zachránia, aby to netieklo a aby nás to všetkých nepozabíjalo.
Poslanec Prikryl - Ja by som sa chcel pán starosta k tomu bodu č. 3- vnútroblok Slatinská
vyjadriť. Tiež tam bývam a ako ste povedali sadí sa keď treba. Ak si dobre pamätám oficiálne
od 1. apríla sa mala začať výstavba detského ihriska. Neviem, či vám tam obyvatelia písali.
Predovšetkým leto je tu a deti na to ihrisko nemôžu ísť lebo stále je to zavreté. To je prvá
vec. Druhá vec, ak sa na to triezvo pozrieme, tie peniaze sa tam oficiálne dali cez ríše snov a
ešte sa má navýšiť, tak tí ľudia nás tam zožerú. Ja som to už viackrát spomenul, že tam bývam
a myslia si, že som sa celkom milo obohatil a ďalšia vec neviem, kto robil cenotvorbu.
Poviem len naozaj jeden smiešny príklad. Čo sa týka upevňovania lavičiek, smetných košov a
vecí na bicykle, tak vyvŕtanie jednej diery na upevnenie v priemere na to ako sú tam ceny to
vychádza 180 €. Dal som si tú námahu a pýtal som sa tých chlapov, koľko stojí vŕtačka a
povedali mi, že taká špeciálna okolo 700 € a neviem koľko stojí elektrormotor na tlak, no
nech stojí 2000. Ja urobím 10 dier a mám to zaplatené- 180 € a pritom rarita lavička má 4
nohy, to znamená, že musím mať 4 diery. Odpadkový kôš má jednu nohu, to znamená, že na
lavičku musím vyvŕtať 4 diery, na odpadkový kôš 1 dieru. Chcete vedieť čo stojí návrtku
osadení lavičky? 160€ a osadenie odpadkového koša s jednou dierou 180€. To znamená, že sa
to asi robilo v Dodgepube po 17tom pive a nejakom poldeci. Lebo takto pripraviť a podpísať
to niekto za to preboha musí niesť zodpovednosť. Volal som s hovorkyňou mesta Svidník,
pretože dva dni pred MDD dávala markíza, markíza dávala nejakú vec, že mesto Svidník
MDD pripravuje z eurofondov darček pre deti. Budú to detské ihriská. Tak to naozaj otvorili,
tak som aj volal čo to stálo, lebo som našiel na internete, tak mi povedala no my sme dostali
z eurofondov 56 000€ z toho sme museli vybudovať 2 detské ihriská, mobiliár pre domov
s matkami s deťmi a urobiť konferenciu. To, čo hrala markíza ako to ihrisko bolo a neverím,
že by to kdesi inde bolo podstate veľkosťou a objemom tých hračiek, preliezačiek to isté, čo
je tam, takže z eurofondov sa dá robiť vo Svidníku dve ihriská a u nás jedno do ktorého ešte
treba naliať peniaze.
Starosta Martin Kuruc - Pán poslanec ja vás plne chápem, len ani vy ani ja ani nikto sme tú
súťaž nerobili. Súťaž určila cenu. Ja ju nemôžem tú cenu nijak spochybniť, lebo určila ju
súťaž. Verejné obstarávanie ktoré nikto nenapadol. Proste verejné obstarávanie, ktoré sa
zúčastnili 4 či 5 uchádzači vygenerovalo cenu a tá cena je pre nás daná, ja jedine, ako som
povedal so stavebným dozorom dozorovať na to či to, čo je vysúťažené, naozaj urobili. To za
akú cenu, to je už teraz ako mimo. Ja len chcem povedať, že ten projekt bol od začiatku zle
urobený a strašne veľa vecí tam chýba, ktoré v tom projekte neboli zahrnuté a aby ten projekt
mohol byť dobre vyzerajúci tak potrebujeme ho tam dokončiť. A s nimi to už neviem ako
lebo proste oni to v projekte ani v cene nemajú. Keď budeme proti nim tvrdo pristupovať
a nijaké peniaze nezaplatíme, lebo zle tak tie peniaze nie sú naše, tie sú z ministerstva. Čiže
my neuvidíme z toho nič. My jediné, čo môžeme tvrdo k nim pristupovať, aby si zapamätali
do budúcna nech odvádzajú prácu takú akú má, ale to aby ho dokončili to územie tak, aby
bolo funkčne schopné musíme znášať my. To či bol ten projekt, kto ho vyberal projekt -

projektanta? Aj projektanta vyberal verejná súťaž. Ja som sa s pani Dolhou na tú tému bavil.
Projektant nie je zodpovedný za sadové úpravy alebo nie je odborník na sadové úpravy, ale je
krajinár, tak on navrhol to, čo je mu v rámci nijakej projektovej tejto no ako plačeme nad
rozliatym mliekom, ktoré rozlial niekto iný a nie my. A my ho akurát teraz musíme vyriešiť
tak, aby obec nebola stratová, aby sme my neprišli o všetky eurofondy, lebo stane sa, že teda
takže aj toto musíme brať na úvahu a po ďalšie, aby teda aj obyvatelia v danej lokalite boli
spokojní. Ako viete, či sadiť v lete alebo v zime no najradšej by som sadil vtedy kedy sa dá.
Ale proste časovo to vyšlo, že to museli sadiť pred dvoma týždňami. Nemohli to vysadiť
v apríli keď v apríli začali s výstavbou detských ihrísk. Tam sme posúvali termín kvôli tomu
lebo tam sa menilo usporiadanie jednotlivých detských ihrísk, prvkov na základe požiadavky
občanov, ktorí tam bývajú. Viete ono je to tak ťažko.
Zástupca starostu Bruna - Mohlo sa začať skôr. Pán starosta to povedal správne, len sme
čakali na to, čo chceli ľudia, obyvatelia to chceli dispozične zmeniť. Ten proces určitý čas
trval. Len čo sme mali tú možnosť, že začneme to robiť po schválení zmenovej procedúry
alebo ešte tesne predtým. Samotná zhotoviteľka alebo tá firma nás žiadala x-krát, že chce čím
skôr začať robiť, pretože vie, ktoré práce tam má v harmonograme. Samozrejme že nemôže
robiť siať trávu, keď tam ešte behajú mechanizmy, to nejde. Tiež tu bola pripomienka, že tie
jamy boli nedostatočne vykopané. Tie jamy sme kopali my sami ako VPS-ka. Do tých jám
nanosili zeminu, lebo ten podklad je tam zlý.
Starosta Martin Kuruc - My nemôžeme teraz kontrolovať, či niekto vykope 30 cm alebo 50
cm jamu. To sa nedá. však na to je stavebný dozor a stavebný dozor to musí potom v rámci
preplácania faktúry potom skonštatovať: bolo to, nie je to v súlade.
Poslanec Czaja – Chcem sa opýtať, už som tu spomínal, či budeme zverejňovať nejaký plán
kultúrnych akcií na kalendárny rok dopredu, zoznam obsadených alebo teda rezervovaných
parkovacích miest a zoznam psov mestskej časti, aby sme trošku sprístupnili informácie.
Starosta Martin Kuruc- Na to čo Vám odpoviem, určite áno. Pripravujeme nový web, na
novom webe by všetky tieto informácie mali byť, lebo ten pôvodný web nestál za veľa
a nechceli sme to už potom ťahať všetky tieto informácie. Ešte skúmame, čo všetko je právne
možné na zverejnenie, lebo napríklad uvedenie mena, konkrétne kto, čo, ako, bude také
komplikované, ešte aj ochrana osobných údajov. Samozrejme ja chcem, aby každé parkovacie
miesto malo svojho majiteľa, nech je to zverejené na internete, aby každý obyvateľ, aj sused
vedel, kto má pridelené to miesto ako ho dostal, aby nikto nemal pocit, že tu niekto nejakému
kamarátovi niečo pridelil. Chceme pripraviť aj nové pravidlá parkovacej politiky. A čo sa
týka psov, viete, my máme tak, že v ktorom dome, ale nevieme konkrétne plemeno ani nič,
len vieme, že tam niekto platí, my môžeme povedať, že na Stavbárskej 21 je 6 psov, za ktoré
platia. Tak môžeme takúto informáciu samozrejme zverejniť a hovorím, keď bude nový web,
čo sa týka kultúrnych akcií, aj to máme v pláne. Nie je to také úplne jednoduché, lebo tých
kultúrnych akcií, my mestská časť nemáme ich až tak strašne veľa a zverejňovať súkromné
akcie na našom webe, nie každý súkromník nám dáva takúto vec na známosť. Viete, futbalové

ihrisko áno, s futbalistami komunikujeme, tí nám tie informácie dávajú, ale náš referát
kultúrny dostane túto informáciu, bude s nimi komunikovať a bude sa snažiť to dotiahnuť.
Poslanec Czaja - Ja ešte teda sa vrátim k vnútrobloku, spomínali ste, že chcete tam schváliť
nejaké ďalšie peniaze. Ja sa pýtam, ako potom budeme riešiť nedorobky a nekvalitu
projektov, nekvalitu dodávky, keď v podstate my to za nich opravíme, hej, tak potom asi
ťažko mu dokážeme, že čo tam dodal a čo tam nedodal . To ako keby som si kúpil pokazený
byt, hej a teraz si ho zrekonštruujem a potom sa budem súdiť a potom sa budem dohadovať,
že čo tam vlastne bolo a nebolo. Čo sa týka obrobenie pôdy, položka 38, obrobenie pôdy
kultivátorom v rovine alebo na svahu 2 200 m2, majú v položkách založenie trávnika, trávnik
siaty, hĺbenie jamy v rovine atď. Čiže tieto položky sú tu, otázka aké ceny im takticky kto
pridelil, pretože samozrejme asi im bolo jasné, že tú druhú časť ani robiť nebudú, pretože tam
sú úplne smiešne ceny a tie ceny sa presunuli práve na montáže lavičiek a takýchto vecí. Tam
sú presunuté tie nosné položky alebo tie nosné sumy na to, čo treba dorobiť tu je smiešnych
3000 € aj s tými stromami, aj s ich výsadbou, aj s úpravou trávnika. A robiť trávu v sutine
stavebnej, ktorá tam je, je otázka kvality toho projektu. Prečo to projektant, asi tam ani nebol,
keby tam bol, tak by videl že z tej zemi trčia kamene a že tam neni možné sadiť trávu.
Starosta Martin Kuruc - Zase sme naspäť pri tom – chyba projektu. Ja som nemyslel tým,
žeby sme teraz zakryli niečo, čo chybne niekto zle urobil, ja som myslel, že to, čo naozaj to,
čo v projekte nie je, aby sme dokončili. Lebo samozrejme ak niekto zle zasadil, malé zasadil,
tak to za neho my nahrádzať nebudeme. Budeme trvať na tom, aby dal naspäť do takého
stavu, ako to má v zmysle projektu. Ale tak, ako ste sám spomenul, ak to neurobí, my mu
stiahneme 3 000 €, ktoré nepoužil, my ich vrátime štátnemu rozpočtu a budeme sa musieť o to
postarať sami. Je veľmi zlá komunikácia s nimi, lebo naozaj tá projektová dokumentácia bola
urobená tak, ako urobená bola.
Poslanec Štubniak - Ja len v krátkosti, hovoríte o tom novom webe, pán starosta, ja viem, je to
polroka, to už je dosť dlhá doba, ja viem, že sú tam nejaké problémy, tak nechcem kritizovať,
ak by som mohol, tak by som pomohol, len taká poznámočka. Bol som na voľbe novej
riaditeľky základnej školy, a sťažovali sa mi, že strašne ťažko na mňa hľadali kontakt. Že to
museli veľmi komplikovane, ak ten nový web nebude v dohľadnej dobe, tak nedalo by sa
aspoň do tohto starého dať zoznam poslancov s mailovými adresami? Nech nás nenaháňajú
po facebookoch a kadejakých takýchto veciach.
Starosta Martin Kuruc - Áno, takto, my každému poslancovi pošleme dotazník, lebo nie
každý poslanec súhlasí so zverejnením jeho údajov. Čiže každý poslanec dostane mailom
dotazník a každý poslanec si určí, čo tam chce mať zverejnené. Dobre, tak my to len tam
obhliadneme, aby telefóny, maily, všetko bolo o.k., lebo vy nám to musíme odsúhlasiť, lebo
ja si nedovolím zverejniť niekoho mobil bez toho, aby nedal k tomu súhlas. To je prvá vec,
čo sa týka webu, hneď vo februári, alebo v marci bola spustená súťaž. Vysúťažili sme, firmu,
ktorá zamestnáva telesne postihnutých občanov, čiže chránená dielňa, čomu som bol veľmi
rád, že teda pomôžeme takej firme, ktorá zamestnáva takýchto občanov, vyhrali 1 600 €, že
nám urobia web, super cena a dopadlo to presne tak isto ako pri všetkých tých projektoch,

takže sme tú zmluvu zrušili, ani sme s nimi nakoniec nepodpísali, lebo 2 mesiace nás ťahali
za nos. Áno, už máme, už posielame zmluvu, už pracujeme, už to bude, za chvíľu, viete, on je
chorý, nerobte nám zle, on je postihnutý, teraz toto, po dvoch mesiacoch nás to prestalo baviť,
zrušili sme to a urobili sme nové a už malo by to byť k 1. júlu, pokiaľ sa teda nemýlim, Už by
to malo byť všetko o.k., uvidíte, bude to pekné, moderné, svieže a budú tam všetky tie
informácie, ktoré majú byť.
Poslankyňa Murcinová - Ja som len chcela k tým psom, že môžeme vedieť, že kto akého psa
vlastní, lebo keď príde na úrad zahlásiť že má psa, tak v tom preukaze je napísané aj meno
majiteľa aj typ psa, či druh .
Starosta Martin Kuruc - Neviem, či je to v zmysle ochrany osobných údajov možné toto
zverejňovať, túto identifikáciu. To my všetko ako spravíme, urobíme, ale zase nechcem, aby
nás tu niekto napadol, že sme zverejnili jeho údaje kvôli psovi.
Poslanec Galo - Ja by som sa chcel spýtať, na na stav vybavenia žiadosti, alebo respektíve
sťažnosti pani Mundiovej zo 4.5.2015 ohľadne prevádzky Harley salón. Pre vašu informáciu
kolegov, Harley dlhodobo vlastne prevádzkuje hlavne v letných mesiacoch vonkajšiu
diskotéku a má povolenú prevádzku piatky a soboty do 6:00 hod do rána. Avšak toto
povolenie sa pravdepodobne nesťahuje na žiadnu reprodukovanú hudbu vo vonkajších
priestoroch. Takáto prevádzka v lete spôsobuje to, že v podstate dva dni v týždni miestni
obyvatelia sa nevyspia, pretože naozaj v týchto hodinách do šiestej do rána tá hudba tam
neskutočne hučí. O čom sme sa presvedčili osobne s Marekom Zajíčkom, boli sme sa tam
pozrieť o druhej v noci v jednu sobotu. V okruhu niekoľko sto metrov tam jednoducho nie je
možné spať pri otvorených oknách, čo v poriadku určite nie je. A argument, že Harley to tam
už prevádzkuje 15 rokov a že tie domy sú novostavby, tento argument neobstojí, pretože my
osobne sme boli sa pozrieť u majiteľov, ktorých nehnuteľnosti tam stoja jedna sto rokov
a druhá 50. Takže sú to starousadlíci, ktorí naozaj nemôžu za to, že tam prišiel nejaký Harley.
Čiže, dneska by sme to nechali bez uznesenia, ale každopádne pripravujeme v prípade, žeby
sa, dúfal som, že tu bude niekto z mestskej polície alebo zo štátnej polície, aby som sa ich
spýtal, ako tento problém riešia, pretože sú privolávaní pravidelne a bohužiaľ, tu ani jeden
z nich nie je ale v prípade, žeby sa nič nedialo, radi by sme teda minimálne dali teda nejakú
oficiálnu sťažnosť na Prezídium policajného zboru a na Ústredie mestskej polície, aby tento
problém nejakým spôsobom riešili a s Marekom asi pravdepodobne pôjdeme aj cestou
vypracovania VZN o prevádzke takýchto prevádzok na území Vrakune.
Starosta Martin Kuruc - Samozrejme ja som sa stretol aj s pani sťažovateľkou, stretol som sa
aj so zástupcami Harleya, bol som tam takisto, viem že tá situácia je tam neúnosná, tak isto
v letných mesiacoch takáto istá situácia bola aj na pešej zóne, kde podniky nerešpektujú,
hulákajú, prišla tam štátna polícia, mestská polícia to riešila dohovorom, nič iné, nikto
prevádzku zakázať proste nevieme. Ako ste sám povedal, štátna a mestská polícia, ja so
štátnou aj s mestskou políciou komunikujem na dennodennej báze, aj tí štátni policajti, aj
mestskí majú len teda určité právomoci, môžu im dať tak akurát za rušenie nočného kľudu
poriadkovú pokutu, nič viac, zatvoriť im to teda nemôžu. Je to presne tak ako pri chove kôz

a podobne, my aj keď prijmeme VZN, tak je to naozaj len o tomto. Nie je to jednoduché
samozrejme, máme takú istú sťažnosť na pohostinstvo U paroháča, pohostinstvo Hugo club,
pohostinstvo v Pentagone, kde hrajú hlasnú hudbu. Ja vítam, keď prijmeme uznesenie, ale
musíme si povedať aj to bé, že keď takéto uznesenie alebo VZN proste prijmeme, akú máme
tú vymožiteľnosť práva, aby sme zabránili tomu, aby toto nerobili. Lebo jediný dôkaz na súde
alebo kdekoľvek, lebo zástupcovia Harleyu Davidson mi povedali, že: o.k., dajte mi
potvrdený papier od hygieny, že sme to tu porušili. Lebo jediná hygiena je tá, ktorá môže
povedať, že naozaj ten nočný kľud, ktorý je 50 dcb je porušiteľný. Tak môžme tam poslať
hygienu, nech naozaj v piatok večer dá stanovisko z hygieny, že naozaj ten hluk porušujú.
Len to je o tom, že keď tam príde hygiena, tak to bude vypnuté a keď odíde, tak znova
zapnuté.
Poslanec Galo - Na druhej strane násypu, kde je Harley a napriek tomu je tam tá situácia
neúnosná. Čiže, keď tam tá hygiena príde, je 100 % zabezpečené, že o tom Harley vôbec
nemusí vedieť.
Starosta Martin Kuruc: Keď sa dohodneme, môžeme tam poslať kontrolu, že naozaj vtedy
a vtedy bolo porušené a my to stanovisko pošleme potom na políciu, nech s tým niečo robia.
Poslanec Zajíček - Ja som tiež zisťoval veci, čo sa s takýmto javom vo všeobecnosti dá robiť,
ten výsledok bol taký, že určite to čo hovoríte je 100% pravda, t. z. musí to byt certifikované
meradlo atď. a potom sa dá povedať zároveň som dostal zaujímavé veci, a to že svedectvo
príslušníkov policajného zboru, ktorí opakovane chodia takéto problémy riešiť tiež môže byť
brané ako dôkaz, ale vieme ako je hodnotené dôkazové súdnictvo na Slovensku.
Poslanec Kugler - Dostávame materiály v elektronickej podobe na zastupiteľstvo a tieto pdf
formáty, ktoré dostávam to nie je možné vyhľadávať nijaké konkrétne slová. Napríklad bolo
by to dobré, keby sme to dostávali v takej podobe tie pdf formáty, lebo niekedy, keď niekedy
ja neviem návrh na prvú zmenu rozpočtu je rozsiahlejší materiál a chcem vyhľadať nejaké
slovo, tak ono to nejde, predpokladám, že sa to robí tak, že k tej vytlačenej podobe sa to
naskenuje a vtom prípade tá možnosť nie je.
Starosta Martin Kuruc - Môžeme sa dohodnúť, že čo ja dávam skenovať tie materiály, ale
pôvodná verzia vo worde pošlem vám takú verziu. Organizačné, zabezpečte to tak, aby mohli
si oni potom meniť niečo, keby potrebovali. No vyhľadávať tak. Samozrejme aj nijaké
pripomienky.
Poslanec Štubniak: Prebehla tu mailová komunikácia medzi mnou a organizačným
oddelením. Jedná sa o tie termíny komisií. Niekto, tuším v apríli spravil takú tabuľku, kedy sú
zastúpenia, kedy sú komisie. Nie každý máme pravidelnú pracovnú dobu a niektorí sme
závislí aj od práce. A teraz z ničoho nič sa stalo, že tu komisie o týždeň skôr podľa nejakého
uznesenia a tak ďalej. Chápem, všetko beriem, ale keď niekto spraví tabuľku a zmení to tak je
logické, že by mal spraviť novú tabuľku, čo teda do dnešného dňa nebolo.

Starosta Martin Kuruc - Na základe dneska prijatého rokovacieho poriadku, kde sú presne
stanovené kedy komisie, kedy zastupiteľstvá, kedy predtým dostanú materiály, vypracujeme
tabuľku, kde bude presne určené tento deň je zastupiteľstvo, v tomto týždni musia byť
komisie, v tomto týždni musia byť materiály. Samozrejme je to na predsedovi komisie, kedy
tú komisiu zvolá, ale musí to byť v tom týždni, aby sme my stihli na základe vašich
pripomienok tie materiály spracovať a doplniť.
Poslankyňa Murcinová – Nahlásila chýbajúce poklopy vo Vrakunskom lesíku.
Starosta Martin Kuruc - strašne sa kradne aj mestský policajt aj štátny policajt dostali
pozvánku a neprišli. Väčšinou chodia vtedy, keď majú nejaký materiál. Mestský policajt tu
ráno bol, ale tým, že teda viacej potrebujeme, aby bol v teréne a nie, aby sedel 6 hodín na
zastupiteľstve, tak ho ospravedlňujem. Keďže sa už niekto do rôzneho nehlási, tak poprosím
návrhovú komisiu, tých návrhov tam bolo pár, tak dajme o nich hlasovať. Čo sa týka tej
vnútrobloku na Slatinskej, môžem stiahnuť ten návrh, ale chcem, aby sme to nejako dotiahli.
Nehovorím, že máme my suplovať finančne niečo čo si investor nesplnil, ale zas na druhej
strane, keď máme niečo urobiť, také ktoré investor v projekte nemal a chceme to dokončiť,
tak budeme na to potrebovať nejaké finančné prostriedky, tak aby sme teda voľnú ruku našej
VPS-ke dali na to.
Poslanec Czaja - Ako v tom návrhu, tak ako ten súkromný investor tak ako mestská časť
nebude sadiť trávu uprostred leta. Ako toto podľa mňa môžeme v pohode doriešiť
v septembri.
Starosta Martin Kuruc - Chcete do septembra to nechať v takomto stave? Tak to ale potom
urobme tak, že skontrolujeme, preberieme stavbu, nezaplatíme čo nezaplatíme, necháme to
v takomto stave v akom to je doteraz a v septembri na vlastné náklady dokončíme to, čo
nebolo. Môžeme takto? Takto prijať uznesenie? Dobre, čiže ja si dovolím teda, že súhlasíme s
dofinancovaním vnútrobloku na Slatinskej do výšky 5 000 euro v septembri tohto roku,
dovtedy necháme vnútroblok v takom stave v akom je a vyvinieme maximálne úsilie, aby
firma dodávateľská bola sankciovaná za veci, ktoré v zmysle projektu nedotiahla. Môžeme
takéto uznesenie prijať? Naozaj nechcete, aby sme tu trávu sadili, aby sme to poorali.
Poslanec Prikryl - Hovorím, najkrajšie počasie, aké tento rok bolo detská nemohli tam vstúpiť
a teraz im na prázdniny ešte ich tam nepustiť ja myslím si, že to by už bolo trošku veľa.
Starosta Martin Kuruc - Hovorím, môžeme to presunúť na september, ale aspoň tu prijmeme
uznesenie, že vyvinieme maximálne úsilie k tomu, aby dodávateľ splnil všetky záležitosti,
ktoré má, inak bude sankcionovaný a do septembra to necháme v stave, v akom to je, aby deti
sa mohli hrať. Stavbu preberieme, odovzdáme a vyvinieme maximálne úsilie k tomu, aby
stavba bola prevzatá v takom stave, v akom má byť a slúžila obyvateľom. Všetky nedorobky,
ktoré sú nedorobené, ale nie sú zdraviu ohrozujúce budú nezaplatené a dokončíme tento
vnútroblok sadením trávy a výsadby kvetov a stromčekov po septembri, dobre? Takže dávam
návrh na takéto uznesenie.

Starosta Martin Kuruc – poprosil o prezentáciu a hlasovanie.
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu rôzne A/ bolo prijaté.
Starosta Martin Kuruc poprosil návrhovú komisiu o ďalší návrh uznesenia
Návrhová komisia - Návrh uznesenia bol prečítaný, tak ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - Prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 2
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu rôzne B/ bolo prijaté.

Starosta Martin Kuruc - pani poslankyňa Schwartzová navrhuje, aby sa hlasovalo za všetky
návrhy uznesení v jednom hlasovaní.
Návrhová komisia - Návrh uznesenia bol prečítaný podľa predloženého materiálu.
Starosta Martin Kuruc - Prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu rôzne C/ bolo prijaté.
Starosta Martin Kuruc -Ja by som vás chcel ešte poprosiť, spomínal som tú žiadosť o dotáciu
5 000 euro na knihu o psíkoch. Potrebujem jej dať stanovisko zastupiteľstva, či jej takúto
finančnú dáme alebo ju odsúvame na september alebo na iné prerokovanie.
Zástupca starostu Bruna – Navrhujem odpísať žiadateľovi, že nech si predloží žiadosť opäť
v riadnom termíne, kedy sa majú predkladať žiadosti o dotácie; pretože, keď to nespravíme
teraz, tak každý mesiac tu budeme mať žiadosť o dotáciu. Odpísať, že má možnosti predložiť
v termíne do konca októbra, alebo nech počká a prepracuje tak, aby spĺňala náležitosti.
Návrhová komisia – Návrh uznesenia, ktorý bol navrhnutý pánom zástupcom starostu
Brunom..
Starosta Martin Kuruc - požiadal o prezentáciu a hlasovanie.

Počet prítomných: 14
Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu rôzne D/ bolo prijaté.
Bod 30
Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.
Poslanec Czaja - Moja otázka znie na pána starostu, kto a akým spôsobom dostáva informácie
z bezpečnostných kamier a akým spôsobom sa tieto informácie vyhodnocujú a ako sa na
základe nich potom reaguje.
Starosta Martin Kuruc - Dostáva ju mestská polícia na Gunduličovej na pult centrálnej
ochrany, kde je vyložených cca 280 kamier. Monitoruje to tam 24 hodín spravodajská služba
profesionálne, čiže operatívne sa to monitoruje. Na základe zistenia nejakej neblahej činnosti
zasiela informáciu hliadke a tá by mala zasiahnuť. Samozrejme, s tým, že je tam tých kamier
je tam 280 je nemožné všetky pozerať naraz sú niektoré viac niektoré menej frekventované
ale minimálne sú ukladané na nosičoch a v prípade nejakej trestno - právnej činnosti, sa to dá
z tých nosičov vytiahnuť a použiť v nejakom trestno-právnom konaní. Takže takýto je stav, ja
vám ho ešte písomne bližšie opíšem. Je to v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, lebo
tiež nemožno hocičo niekde zverejňovať a pod. Nech sa páči ďalšie interpelácie.
Uzatváram možnosť prihlásiť sa do interpelácie a končím aj dnešné zastupiteľstvo. Návrhová
komisia návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Prečítala návrh uznesenia tak ako bol predložený.
Starosta Martin Kuruc - prosím prezentujte sa, hlasujte.
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, že uznesenie k bodu interpelácie bolo prijaté. Ukončil
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva a poprosil o záverečnú prezentáciu.
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

Za správnosť údajov zápisnice z rokovania Miestneho zastupiteľstva zo dňa 23.6.2016:

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

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

Ing. Lýdia Adamovičová

JUDr. Ing. Martin Kuruc

prednostka

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

starosta

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

Ing. Anna Murcinová

Ing. Ľubomír Czaja

overovateľka zápisnice

overovateľ zápisnice

Zapísala: Mgr. Denisa Sedmáková

