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SČÍTANIE DOMOV A BYTOV
ZA NEDODANIE INFORMÁCIÍ 
HROZÍ SPRÁVCOM POKUTA
Necelých päť mesiacov od prvého oslovenia správcovských spoločností sa 
Ružinovu, ktorý je počtom obyvateľov štvrtou najväčšou obcou na Sloven-
sku, podarilo skompletizovať údaje o takmer 46 percentách zo 64-tisícov 
bytov a domov na území mestskej časti. Povinnosť poskytnúť informácie  
o stave budov zákon ukladá každému, kto vykonáva správu domu a v prí-
pade, že tak neurobí, definuje aj pokutu – 250 až 1500 eur za bytový dom.

Štatistický úrad ho organizuje na zákla-
de nariadenia Európskeho parlamentu, 
a prebieha tak vo všetkých členských štá-
toch. Prvá fáza – sčítanie domov a bytov 
- prebieha od 1. júna. Súpis obyvateľstva 
a majetku však nie je žiadny výdobytok 
modernej doby. O tom, aké je dôležité, 
vedeli už aj v staroveku. Dokonca aj naro-
denie Krista sa spája s obdobím, kedy sa 
vykonával tento komplexný administratív-
ny úkon. Štát a samospráva získajú vďaka 
nemu relevantné štatistické podklady, na 
základe ktorých môžu robiť kvalifikované 
rozhodnutia.

Zodpovednosť za kompletizovanie úda-
jov pri sčítaní domov a bytov majú obce  
a osoby, ktoré vykonávajú správu bytového 
domu. V porovnaní s rokom 2011 je iné 
a jednoduchšie – integrované a elektro-
nické. Vďaka tomu, že sa využívajú všetky 
dostupné databázy, je dotazník podstatne 
jednoduchší. Okrem popisných informácií 
sa v ňom zisťujú napríklad typ kanalizač-
nej prípojky, plynová prípojka, materiál 
nosnej konštrukcie alebo obdobie posled-
nej obnovy. Tieto štatistiky budú slúžiť 
napríklad pre plánovanie dostavby a re-
konštrukcie vodovodných a kanalizačných 

rozvodov, ale aj modelov štátnej podpory 
pre obnovu bytových domov.

Predmetom sčítania domov a bytov sú 
všetky domy, všetky byty v budovách bez 
ohľadu na to, či sú obývané alebo neobý-
vané a iné obydlia obývané k rozhodujúce-
mu okamihu sčítania nachádzajúce sa na 
území obce. Dátum, ku ktorému sa vzťa-
hujú zisťované údaje o domoch a bytoch, je  
1. január 2021 ako rozhodujúci okamih 
sčítania. V prípade nejasností sa môžu 
správcovia obrátiť na tím, ktorý má v rám-
ci miestneho úradu sčítanie na starosť, 
prostredníctvom na to zriadenej e-mailo-
vej adresy scitanie@ruzinov.sk.

Druhou fázou bude sčítanie obyvateľov.  
Prebehne od 15. februára 2021 do 31. mar-
ca 2021 a obyvatelia budú mať na vyplne-
nie dotazníka šesť kalendárnych týždňov. 
O podrobnostiach vás budeme informovať 
v ďalších číslach časopisu Ružinovské echo 
a na webe mestskej časti.

Všetky detailné informácie, dokumenty  
a šablóna sú prístupné na webovej strán-
ke scitanie.sk alebo na webe mestskej časti 
www.ruzinov.sk.

Milí 
Ružinovčania,
stále sú veci, 
ktoré ma do-
kážu šokovať. 
V tomto roku 
to okrem Ko-
rony môžu byť 
aj mestské časti 
bez starostov 
– ak by sa ná-
hodou potvrdil prístup polície, ktorá 
vlastne tvrdí, že ak starosta nepodpíše 
to, čo developer chce, patrí do basy. 

Nebolo mi ľahko, keď som videl zat-
knutie starostu Nového Mesta za to, 
že nechcel podpísať výstavbu, ktorá 
je podľa neho v rozpore s územným 
plánom. Aj na mňa tento rok už deve-
loperi podali takmer desať trestných 
oznámení. Zastavil som stavby, o kto-
rých bol stavebný úrad presvedčený, 
že nie sú v súlade so zákonom. Primäli 
sme stavebníkov ustúpiť námietkam 
občanov, vyjednali sme investície do 
nových škôlok za státisíce eur. 

„Šikovný“ policajt by ale aj v tom vedel 
nájsť trestný čin. A aj pani, ktorá drzo 
postavila čiernu stavbu na brehu Zla-
tých pieskov má veľmi drahých právni-
kov, ktorí nám určite budú robiť všetko 
pre „osladenie“ života. Rovnako ako 
developeri, ktorých obmedzujeme pri-
pravovanými územnými plánmi zón  
v Prievoze, na Ostredkoch a na Pošni.

Zastrašiť sa však nedáme. Pri všet-
kom, čo robíme, dbáme na zákonnosť 
a transparentnosť. A teší ma, že sa tieto 
princípy stávajú štandardom v dnešnej 
spoločnosti.

Poznám však aj druhú stranu mince – 
to, čo povedal starosta Nového Mesta 
- že niekedy sa sám pred sebou hanbí 
za stavby, ktoré ako starosta zo zákona 
musel podpísať, aj keď s nimi vnútorne 
silno nesúhlasil – ale splnili všetky po-
žiadavky zákona, všetky úrady im dali 
svoje „požehnanie“. Pretože ani staros-
ta nemôže rozhodovať len tak ako sa 
mu zachce. Ten, kto by mohol zakázať 
hocijakú stavbu, by zároveň mohol aj 
hocijakú povoliť – a verte mi, to by nik-
to nakoniec nechcel. 

 Váš starosta

KALENDÁR
4. nov  Poslanecké stredy:  

Mgr. Peter Herceg (Pošeň)      
ZŠ Borodáčova (16:30)

11. nov  Poslanecké stredy:  
Mgr. Eva Bacigalová (Nivy)  
MÚ – Mierová 21 (16:30)

18. nov  Poslanecké stredy:  
Mgr. Kamil Bodnár (Štrkovec)   
MÚ - 16:30

25. nov  Poslanecké stredy:  
Mgr. Maroš Mačuha, PhD. 
(Ostredky) MÚ - 16:30

2. dec  Poslanecké stredy:  
Mgr. et Mgr. Marek Machata  
(Trnávka) ZŠ Vrútocká 
– jedáleň (16:30)

9. dec  Poslanecké stredy:  
Ing. Michal Gašaj, PhD. 
(Nivy) MÚ - 16:30

Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: 
natasa.horvathova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 451

Priebežné prihlasovanie na slávnosť jubilantov:
izabela.rosikova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 264 alebo 02/ 48 284 452

Upozornenie: V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môžu byť jednotlivé 
stretnutia zrušené alebo presunuté na iný termín. Odporúčame vám v prípade 

záujmu vopred si dohodnúť stretnutie s poslancami. Kontakty sú uvedené 
na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).
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TÝŽDEŇ MOBILITY
PARKOVANIE A SERVIS PRE BICYKLE A KOLOBEŽKY
Deti, ktoré chodia do školy na bicykli, sa už o svoje „vozidlá“ báť nemusia. Počas Európskeho týždňa mobility (ETM) 
2020 osadila mestská časť na siedmich základných školách stojany na kolobežky, bicykle a servisné stojany alebo 
cyklopumpy. Za tieto svoje aktivity získal na Slovensku Ružinov 1. miesto ETM v kategórii Aktívna samospráva.

Európsky týždeň mobility sa pravidelne 
koná v septembri a umožňuje obciam vy-
skúšať si alternatívy trvalo udržateľnej do-
pravy. Jeho cieľom je podporiť vytváranie 
takých podmienok, aby sa ľuďom oplatilo 
rozhodnúť sa pre udržateľné spôsoby do-
pravy, ako sú verejná hromadná doprava, 
pešia chôdza či cyklistika. Okrem perspek-
tívne jednoduchšieho spôsobu presúvania 
sa tak môžeme urobiť z mestských čas-
tí príjemnejšie miesta pre život a prácu.  
V posledných rokoch sa tohto projektu na 
európskej úrovni pravidelne zúčastňuje 
viac ako tritisíc samospráv.

Prvé stojany osadila mestská časť na ZŠ 
Ružová dolina a Kulíškova už minulý rok. 
V rámci tohtoročného týždňa mobility pri-
budlo toto vybavenie aj na ostatných zák-
ladných školách. Parkovať v areáli škôl tak 
dnes môže 72 bicyklov a 199 kolobežiek. 

Súčasťou Týždňa mobility mal byť aj ten-
to rok deň venovaný dopravnej výchove. 
Pre deti boli pripravené aj ukážky opravy  
a údržby bicykla. Pandémia zasiahla aj or-
ganizáciu tejto akcie, a tá sa preto uskutoč-
ní na budúci rok, keď sa epidemiologická 
situácia zlepší.

Mobilita to nie sú len bicykle a cyklotra-
sy. Zamestnanci mestského úradu preto 
vymenili jeden deň kanceláriu za terén 
a v spolupráci s dodávateľom dopravné-
ho značenia upravili nevyužívanú plochu 
detského ihriska na Čmelíkovej na det-
ské dopravné ihrisko. Po Sedmokráskovej  
a Svidníckej tak má Ružinov už tretie 
verejne prístupné ihrisko tohto druhu  
v mestskej časti.

Na budúci rok je naplánované osadenie 
stojanov do verejných priestorov a mater-
ských škôl.

RUŽINOV A JEHO PREMENY 
PREJDITE SA LÁVKOU Z POŠNE DO PRIEVOZU
Ružinov ako samostatná mestská časť existuje len tridsať rokov. Najväčšie 
sídliská sa začali stavať v šesťdesiatych rokoch a stačilo len niečo viac ako 
polstoročie a úplne sa zmenil charakter lokality, kde sa paneláky začali 
prepájať s miestami ako Prievoz alebo Trnávka. Práve preto sme sa rozhod-
li pre spoluprácu s obľúbenou facebookovou stránkou Bratislava a jej pre-
meny prinášať vám fotografie, ktoré ukazujú Ružinov v rozmedzí desaťročí 
alebo po veľkých zmenách.

Ďalšou zo série porovnaní „vtedy a dnes“ 
sú fotografie, ktoré ukazujú, kadiaľ viedla 
lávka cez časť Mlynského ramena nazýva-
ná aj „Smradľavka“, z Prievozu na Pošeň  
v mieste dnes asi najvyťaženejšej ulice  
v Ružinove - Gagarinovej ulice.

Občas máme všetci pocit, že fotiť ulice, po 
ktorých denne chodíme, je zbytočné. Ale 
skúsme sa dnes prejsť napríklad po ulici 
Mlynské nivy. Ešte pred dvoma rokmi sme 
v zime mrzli na zastávke pred rozpadnutou 
autobusovou stanicou. Dnes sa zdá, akoby 
sme boli na nejakom úplne inom mieste. 

Po rokoch nám však práve tieto spomien-
ky môžu všetkým chýbať. 

Stránke Bratislava a jej premeny sa poda-
rilo zozbierať množstvo zaujímavých zá-
berov. Ak ste doma našli nejaké zaujímavé 
staré fotografie z Ružinova, budeme radi, 
ak nám ich pošlete na fotky@ruzinov.sk, 
prípadne poštou na adresu Ružinovského 
echa (Mierová 21, Bratislava) s označením 
„Ružinov a jeho premeny“ a my ich radi 
zverejníme. Budeme radi, ak spolu vytvo-
ríme databázu, ktorú si raz budú môcť po-
zrieť aj naše deti a vnúčatá.

zdroj: Robotova E./ archív  
BAJP 40-te roky/ 2018
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NOVÁ VÍZIA VLÁDY
ZANIKNÚ RUŽINOV, VAJNORY ČI DEVÍN?  
VLÁDA UVAŽUJE O RUŠENÍ MESTSKÝCH ČASTÍ
Keď slovenský parlament v roku 1990 schvaľoval zákon o Bratislave, rozdelil hlavné mesto na menšie a logickejšie 
usporiadané mestské časti. Z Bratislavy II tak vznikli Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Argument bol jed-
noznačný. Mesto takej veľkosti, s takým počtom obyvateľov a natoľko rozličnou štruktúrou nemôže byť efektívne 
riadené z jedného centra. Zákon tak staval na jednoduchom princípe subsidiarity – teda koncepte, kde sa majú 
problémy riešiť čo najbližšie k občanovi. Návrh, ktorý predstavila vláda, však hovorí o opaku.

Primátor Bratislavy a všetci starostovia 
bratislavských mestských častí jednoznač-
ne odmietajú nápad zrušiť mestské časti 
bez argumentov či verejnej debaty. Po-
tvrdzujú však, že je potrebné diskutovať  
o úprave kompetencií a o opatreniach, kto-
ré by zlepšili efektívnosť a lepšie služby pre 
obyvateľov.

Podklad na diskusiu

Primátor a starostovia tak v spoločnom 
vyhlásení reagovali na víziu pod názvom 
„Moderné a úspešné Slovensko“, kde je 
súčasťou navrhovaných procesov aj zria-
denie jednoúrovňového riadenia Brati-
slavy a Košíc. Hlavné mesto by tak prišlo  
o svoje mestské časti, každé so svojimi 
jedinečnými špecifikami. Predseda vlády 
Igor Matovič neskôr tento materiál ozna-
čil len ako podklad na diskusiu. „Priznám 
sa, ani som nevedel, že v „meníčku“, ktoré 
predložil minister financií Eduard Heger, 
je aj takýto návrh,“ priznal premiér.

Rokovanie s ministrom

O samotnom dokumente diskutovali  
15. októbra primátor a traja zástupcovia 
starostov mestských častí, vrátane sta-
rostu Ružinova Martina Chrena, priamo  
s ministrom financií Eduardom Hegerom. 
Zhodli sa na potrebe reformy samosprávy, 
pri ktorom však existencia mestských častí 
nie je problémom. 

Za oveľa dôležitejší považujú proces zdru-
žovania menších obcí na Slovensku a, pri-
rodzene, riešenie problému kompetencií 
medzi mestom a mestskými časťami. „Sa-
motní primátori a starostovia zažívajú, čo 
sa týka kompetencií, že niektoré sú prežité. 
Potrebujeme reflektovať na nové potreby 
obyvateľov, a preto aj na dnešnom stretnutí 
sme sa primárne venovali témam s cieľom, 
ako skvalitniť život občanov v mestách, 
obciach či mestských častiach,“ priblížil 
obsah rokovania o koncepte vlády minis-
ter Heger.

Problém kompetencií

S potrebnými zmenami v oblasti rozdele-
nia kompetencií súhlasí aj ružinovský sta-
rosta Martin Chren. „Denne zažívame si-
tuácie, keď na jednej ulici je kúsok trávnika 
pokosený, a vedľajší nie – lebo jeden patrí 
mestskej časti, druhý mestu. Denne sa na 
mňa obracajú obyvatelia s problémami, 
ktoré nepatria do kompetencie mestskej 
časti – výtlk na ceste prvej triedy, nefun-
gujúce verejné osvetlenie, ktoré nespra-
vuje mestská časť. A sám sa cítim zle, keď 
musím tieto nezmysly vysvetľovať, pretože 
pre mňa tiež nie sú pochopiteľné. Ideálne  
– a efektívne – delenie by malo byť také, 
aby mesto tvorilo strategické dokumenty  
a riešilo celomestské úlohy – napríklad ve-
rejná doprava, nové električkové trate, jed-
notná parkovacia politika – a mestské časti 
sa starali o poskytovanie služieb priamo 
pre občanov – starostlivosť o všetky chod-
níky, kosenie všetkých trávnikov, a tak ďa-
lej. Tak by aj občania hneď vedeli, komu 

zdroj: banoviny.sk
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INFORMÁCIA PRE OBČANOV
ÚRADNÉ HODINY V ČASE KORONY

Viacero obcí, resp. mestských častí, v po-
sledných týždňoch výrazne obmedzilo 
úradné hodiny. V čase uzávierky tohto čís-
la Ružinovského echa (19. október) fungu-
je miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov 
bez týchto obmedzení.

Vzhľadom na vývoj situácie a nárast pozi-
tívne testovaných sa však táto situácia 
môže zmeniť, a preto by sme radi požiada-
li, aby ste si prípadne zmeny pred návšte-
vou úradu overili na webovej stránke  
www.ruzinov.sk (úradné hodiny) alebo na 
oficiálnom facebookovom profile mestskej 
časti (@BratislavaRuzinov).

V prípade, že problém nevyhnutne nevy-
žaduje osobnú návštevu úradu, odporúča-
me riešiť požiadavku písomne, prípadne 
telefonicky. V opačnom prípade, aj vzhľa-
dom na aktuálne obmedzenia týkajúce sa 

množstva ľudí v priestoroch vestibulu  
a kancelárií, odporúčame dohodnúť si vo-
pred termín stretnutia.

Žiadame občanov, aby pri návšteve miest-
neho úradu kvôli ochrane svojho zdravia  
a zdravia zamestnancov úradu dodržiavali 
hygienické opatrenia – rúško (prekryté 
ústa aj nos), odstup (minimálne 2 metre)  
a používali dezinfekciu.

Verejné podujatia organizované Cultusom 
Ružinov a Ružinovským športovým klu-
bom sú na základe rozhodnutia vlády SR 
až do odvolania zrušené. RŠK tak pre ve-
rejnosť uzatvára všetky svoje športoviská  
v Areáli netradičných športov, v priestore 
detského ihriska v Areáli hier Radosť Štr-
kovec a Zimný štadión Vladimíra Dzuril-
lu. Presné informácie nájdete na stránkach 
cultusruzinov.sk a www.rskruzinov.sk.

majú „poďakovať“ za nekvalitne odvedenú 
robotu, prípadne koho pochváliť.“

V prospech občanov

Rušenie mestských častí však ani primátor, 
ani žiaden starosta, nepovažujú za dobrý 
nápad. „Mnohé mestské časti majú svoju 
identitu, starostovia sú k občanom bližšie 
a vedia lepšie riešiť konkrétne problémy na 
konkrétnej ulici,“ povedal primátor Matúš 
Vallo a súhlasia s ním aj ostatní starostovia 
- zrušením mestských častí by sa vytvoril 
demokratický deficit. 

„Z jedného centra by sa nikdy neda-
li efektívne riešiť problémy konkrétnych 
vnútroblokov a susedstiev, v meste ako je 
Bratislava by sa samojediný primátor do 
niektorých lokalít nedostal ani len v kam-
pani pred voľbami, nieto ešte počas pra-
covnej doby.“ 

Bratislava má riešenie

Na úpravách štatútu hlavného mesta, ktorý 
by mal upraviť kompetencie v rámci riade-
nia, začnú starostovia s primátorom pra-
covať, aby bola samospráva čitateľnejšia, 
jednoduchšia a funkčnejšia pre obyvateľov. 
„Som ten, kto vníma Bratislavu ako celok 
a bojuje za ňu ako celok, som presvedčený, 
že ju tak vnímajú aj jednotliví starostovia,“ 
uviedol primátor Matúš Vallo a dodal, že 
z jeho takmer dvojročnej skúsenosti pri-
mátora je presvedčený, že úloha mestských 
častí je významná a dôležitá. 

„Mestské časti sú najbližší samosprávny 
orgán, ktorý je najbližšie k občanom a majú 
mať na starosti oblasti, ktoré sa týkajú pria-
mo občanov, či ide o školstvo, sociálne veci 
a mesto sa má na to pozerať trošku zho-
ra. Ide o územný rozvoj či mestské firmy, 
ktoré musia fungovať," dodal Vallo s tým, 
že majú so starostami dohodu a plán, aby 
kompetencie vyčistili a navrhli štátu, akým 
spôsobom si to predstavujú.

Ako vznikli mestské časti?

Pred rokom 1989 bola Bratislava rozdele-
ná na päť administratívnych celkov. Nový 
zákon z roku 1990 hlavné mesto rozčlenil 
na 17 mestských častí (Staré Mesto, Nové 
Mesto, Petržalka, Ružinov, Vrakuňa, Po-
dunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Lamač, 
Dúbravka, Karlova Ves, Devínska Nová 
Ves, Jarovce, Rusovce, Čunovo, Záhorská 
Bystrica a Devín). Najmenšou z mestkých 
častí je Devín, najväčšími Petržalka a Ru-
žinov, ktoré sú treťou a štvrtou najväčšou 
obcou na Slovensku, a počtom obyvate-
ľov tak prekonávajú aj väčšinu krajských 
miest.  

LEPŠÍ
RUŽINOV
Stiahnite si novú mobilnú aplikáciu
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PLOŠNÉ TESTOVANIE  
NA COVID-19

Niekoľko hodín pred uzávierkou tohto 
čísla Ružinovského echa oznámil pre-
miér Igor Matovič, že počas víkendu 
v čase Dušičiek by sa malo uskutočniť 
plošné testovanie obyvateľov. Podľa pr-
vých informácií by sa malo zriadiť na 
celom Slovensku takmer šesťtisíc od-
berových miest, najpravdepodobnejšie 
tam, kde ľudia podľa volebných okrskov 
chodia voliť. Preukazovali by sa občian-
skym preukazom, testovanie bude bez-
platné. Návrh hovorí, že na odbery by sa 
malo chodiť vo vopred stanovenom čase 
podľa abecedy, aby sa na mieste nestret-
lo príliš veľa ľudí. 

Aktuálne informácie budú zverejňova-
né priebežne na webe mestskej časti a na 
oficiálnom facebookovom profile.

KAUZA
NESÚHLAS S VÝSTAVBOU 
DOSTAL STAROSTU ZA MREŽE
Hladinu verejnej mienky v Bratislave rozvírila začiatkom októbra správa, že 
bratislavská krajská kriminálna polícia zatkla starostu susednej mestskej 
časti Nové Mesto, Rudolfa Kusého. Dôvodom zatknutia však nebola korup-
cia či úplatky, ale to, že novomestský starosta odmietol podpísať štyri sta-
vebné rozhodnutia. Developeri ho totiž obviňovali zo zneužívania právomo-
ci verejného činiteľa.

Podľa medializovaných informácií išlo 
o stavby, o ktorých starosta Rudolf Kusý 
tvrdí, že sú v rozpore s územným plánom. 
Developeri si ho však vykladali inak. Sta-
rosta strávil v cele predbežného zadržania 
tri noci, okresný súd však rozhodol o jeho 
prepustení. Po odvolaní sa prokurátora 
voči tomuto rozhodnutiu Kusého prepus-
tenie a vyšetrovanie na slobode potvrdil aj 
senát krajského súdu.

Podpora od starostov

Novomestského starostu sa zastal aj pri-
mátor Bratislavy Matúš Vallo a starostovia 
mestských častí. Konanie polície v tomto 
prípade považujú za neprimerané. „To, 
čo sme videli, nemá podľa nás v právnom 
štáte miesto. Namiesto predvolania, na 
ktorom by mohol starosta situáciu objas-
niť, ho polícia v snahe demonštrovať svoju 
moc „teatrálne“ zadržala a nechala v cele 
predbežného zadržania,“ uviedol primátor 
i starostovia. Žiadajú dôsledné prešetrenie 
celého prípadu vrátane postupu polície 
a prokuratúry. Len tak bude, ako tvrdia, 
vyslaný signál všetkým, ktorí sa správa-
jú nečestne a vytvárajú tlak na starostov  
či primátorov. 

Neštandardný postup

Sám starosta Kusý hovorí o zastrašovaní zo 
strany developerov a priznáva aj to, že pri 
chodení po Novom Meste vidí budovy, za 
ktoré sa hanbí, že ich výstavbu musel pod-
písať, lebo mu to zákon prikazoval. „Na 

jednej strane je to úľava, že nepôjdem od-
tiaľto do Justičného paláca do nejakej cely. 
Na druhej strane sa aj pýtam vlastne za čo. 
Dovolil som si zamietnuť tri projekty deve-
loperov, jeden veľký na Račianskej ulici, za 
ktorým sú ľudia pána Širokého, a s prekva-
pením som zistil, že keď som študoval spis 
v noci, tak v omeškaní som bol 11 dní, čo 
je neuveriteľné, že teda nachádzam sa tu. 
Samozrejme, vyšetrovanie pokračuje ďalej, 
lebo veď obvinenia sú vznesené. Ide o to, 
že budem môcť byť vyšetrovaný na slobo-
de a nebudem vo väzbe,“ popísal pozadie 
prípadu starosta Kusý len pár  minút po 
prepustení. „Skôr je otázka, prečo bolo po-
trebné všetko toto, od spôsobu, akým polí-
cia cítila potrebu ma predvolať, že ma mu-
seli zobrať pred úradom, či nebolo možné 
predvolať ma písomne, alebo telefonicky, 
ako to bolo zvykom v minulosti, prečo 
som musel skončiť na tri noci v cpz-ke,  
či to bol tlak kvôli ďalšiemu konaniu alebo 
je za tým niečo iné.“

Čo hovorí zákon?

Podobné pokusy s podávaním trestných 
oznámení zo strany developerov zažili už 
viacerí starostovia na celom Slovensku  
a podobné skúsenosti má aj miestny úrad  
v Ružinove. Konanie stavebného úradu 
však musí byť zákonné a nezávislé. Zákon 
totiž presne určuje, aké podmienky musí 
každýstavebník splniť a ak sa tak stane, sta-
vebný úrad musí stavbu povoliť a staros-
ta takéto rozhodnutie musí podpísať bez 
ohľadu na svoj osobný názor. 

OZNAMY

VIANOČNÉ PRÍSPEVKY

Ružinovské rodiny s nezaopatrenými deť-
mi v hmotnej alebo náhlej núdzi môžu do 
15. novembra požiadať o vianočný príspe-
vok. Rodina s jedným dieťaťom má nárok 
na 150 eur, s dvoma deťmi 170 eur a s viac 
ako dvoma deťmi na 200 eur. Ak vám bola 
v roku 2019 poskytnutá niektorá z finanč-
ných výpomocí, máte nárok na 80 eur. Tla-
čivo je k dispozícii na webe www.ruzinov.
sk (miestny úrad/ oblasti záujmu/ sociálne 
služby/ vianočný príspevok), prípadne si 
ho môžete vyzdvihnúť v kancelárii prvé-
ho kontaktu na Mierovej 21. K žiadosti je 
potrebné priložiť dokumenty, ktoré preu-
kazujú oprávnenosť, najmä potvrdenie, že 
ide o rodinu v hmotnej núdzi.

Viac informácií na tel. čísle 02/48 28 44 04 
alebo 02/48 28 44 51.

ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA 

Deti zo základnej školy na Kulíškovej do-
stanú vianočný darček v podobe komplet-
ne zrekonštruovanej telocvične a náraďov-
ne. Práce už prebiehajú a dokončené by 
mali byť na prelome rokov. 

SÚPIS DREVÍN

Inventarizácia drevín pokračuje na Štrkov-
ci a časti Trávnikov a Pošne. Počas hodno-
tenia odborníci stromom zmerajú obvod 
kmeňa, priemer koruny, výška, zazname-
najú aj ďalšie dendrometrické paramet-
re. Zároveň zhodnotia ich zdravotný stav  
a navrhnú najlepší spôsob starostlivosti.

zdroj: MČ Bratislava - Nové Mesto
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RUŽINOV ZACHRAŇUJE SVOJU MINULOSŤ 
OBNOVY SA DOČKÁ AJ HASIČSKÁ ZBROJNICA
Ružinovskí dobrovoľní hasiči síce patria k 
najlepším na Slovensku, ale zachraňovať 
životy pri autonehodách, požiaroch alebo 
povodniach, odpratávať spadnuté stromy 
alebo odčerpávať vodu zo zaplavených 
podjazdov vyrážajú z takýchto nedôs-
tojných priestorov. Aj to sa však čosko-
ro zmení. Do súťaže na jej rekonštrukciu 
sa prihlásilo 18 firiem. Komisia zložená  
zo zástupcov všetkých poslaneckých klu-
bov vybrala tú najvýhodnejšiu, ktorá bola 
až o štvrť milióna eur lacnejšia ako bol pô-
vodný odhad.

NÁJOMNÉ BYTY 
RUŽINOV ZREKONŠTRUOVAL BYTY
Plesnivé steny, izby plné odpadkov, exkrementy, ploštice a absolútne zdevastované vybavenie. Takto vyzerali ešte 
prednedávnom niektoré z nájomných bytov, ktoré už mnohokrát nik nevyužíval aj viac ako desať rokov. 

Databázu nájomných bytov mestskej časti 
tvoria byty na Vietnamskej 41 na Trnávke 
a byty vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré 
sú zverené do správy mestskej časti, celko-
vo ich je 216. 

Kto môže požiadať?

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu 
určitú, na jeden rok. O prideľovaní bytov 
potom rozhoduje bytová komisia zložená  
z poslancov. Počet žiadostí mnohonásobne 
presahuje možnosti mestskej časti, a preto 
bolo potrebné pristúpiť aj k rekonštrukcii 
nevyužívaných zdevastovaných priestorov. 
Zároveň však mestská časť v spolupráci  
s magistrátom aktívne vyhľadáva lokality  
a stavebné projekty, ktoré by bolo možné 
pre tento účel využiť.

Nepríjemná realita

Rekonštrukcia týchto bytov so sebou pri-
náša množstvo nepríjemných prekvapení. 
„Vošli sme do bytu, kde sa nevetralo celé 
roky a steny boli pokryté vrstvou čiernej 
plesne. Takú stenu nestačí len premaľovať, 
musíme ju osekať úplne na tehlu, v opač-
nom prípade riskujeme zdravie nájom-
cov,“ hovoria zamestnanci majetkového 
odboru, ktorí majú tieto rekonštrukcie  
v agende. Odpadky, hmyz, hlodavce a vytr-
haná sanita sú na týchto miestach bežným 
koloritom. „Nikdy nevieme, čo nás čaká. 
Raz sme napríklad osekávali omietku a od-
razu sa stena prevalila a skončili sme u su-
sedov. Alebo kvôli zlej kanalizácii končili 
splašky od suseda z horného poschodia  
v našom byte. Prípadne sme v byte objavili 

deväť ventilov, ktoré k ničomu nepatrili 
alebo, naopak, ventil patriaci susednému 
bytu bol u nás.“ Kompletná rekonštrukcia 
bytov bola nevyhnutná a súčasťou bolo za-
bezpečenie základnej vybavenosti –  sanita 
a kuchynská linka, všetko v bežnom štan-
darde. Ďalších päť bytov je tak k dispozícii 
na nasťahovanie a rekonštrukcia štyroch 
ďalších sa chystá v dohľadnej dobe. Nejde 
však o žiadny luxus, ide o garsónky, resp. 
jednoizbové byty s rozlohou 18 – 36 m2.

Sociálny alebo nájomný?

Dôležitá je aj terminológia. Ružinov nemá 
k dispozícii žiadne sociálne byty. Byty,  
o ktorých píšeme, sú nájomné, žiadatelia 
ich však využívajú za výrazne nižší, ako by 
bol komerčný nájom. Prioritne by mali 
slúžiť ako ubytovanie pre učiteľov, sociál-
nych pracovníkov alebo mestských poli-
cajtov, teda ľudí, ktorých práca je pre fun-
govanie mestskej časti nepostrádateľná, ale 
poskytované platové podmienky ľudí vy-
háňajú do iných odvetví, resp. do iných 
regiónov, kde náklady na život nie sú také 
vysoké ako v Bratislave. 

Nové projekty

Magistrát už pred časom ohlásil výstavbu 
82 nájomných bytov na Terchovskej ulici  
v Trnávke. Nový projekt, o ktorom mesto 
informovalo len v týchto dňoch, by sa tiež 
mal stavať v našej mestskej časti - tentokrát 
na Parkovej ulici v Prievoze a o možnos-
tiach ako rozšíriť ponuku tohto druhu bý-
vaniu pre Ružinovčanov, rokuje aj mestská 
časť.

Predtým

Potom
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BOJ S CESTNÝMI PIRÁTMI
NÁVRH AKO UPOKOJIŤ DOPRAVU V PRIEVOZE
Rovnaká situácia sa opakuje každý deň v čase rannej a poobedňajšej špičky. V snahe vyhnúť sa zápcham na 
hlavných ťahoch mestom si šoféri skracujú cestu cez inak tiché uličky Prievozu. Nerešpektujú obmedzenia rýchlosti  
a nespomaľujú ani v okolí miest, kde chodievajú deti zo škôlky. Po rokoch, čo obyvatelia na tento problém upozor-
ňujú, prichádza mestská časť s pilotným projektom upokojenia dopravy. Pozrite si jeho návrh. 

Vyvýšené priechody

1. a 2. Zrekonštruujeme ulicu Kladnianska 
v úseku od Krásnej po Staré záhrady.  
V rámci rekonštrukcie budú dve križovat-
ky (Kladnianska/ Kľukatá a Kladnianska/ 
Stachanovská) vyvýšené oproti bežnej 
vozovke tak, aby pôsobili ako prirodzený 
spomaľovač zo všetkých smerov. Súčasťou 
budú i vyvýšené priechody pre chodcov. 
Vyvýšené križovatky vytvoria fyzickú pre-
kážku, ktorá prinúti vodičov spomaliť.

Cyklisti obojsmerne

3. V niektorých uličkách, ktoré sú už dnes 
jednosmerné, plánujeme zaviesť možnosť 
obojsmerného pohybu cyklistov. Toto opat-
renie vytvára psychologickú bariéru proti 
rýchlej jazde u vodiča a zároveň umožňuje 
legálne cyklistom prechádzať takouto uli-
cou v protismere.

Kruhové spomaľovače

4. V celej zóne je maximálna rýchlosť 30 
km/h. Na viacerých miestach doplníme vo-
dorovné dopravné značky maľbou na zemi  
a osadíme spomaľovače v podobe kruhových 
vankúšov, ktoré sú nepríjemné pri prejazde 
vyššou rýchlosťou, sú však zároveň bezpečné 
a umožňujú pohodlný prejazd cyklistov.

Červené priechody

5. Niekoľko priechodov pre chodcov 
bude zvýraznených červenou farbou  
a ďalšími bezpečnostnými prvkami tak, aby 
ich vodiči nemohli prehliadnuť a podvedo-
me spomaľovali.

Merače rýchlosti

6. V rámci upokojenia dopravy v Prievoze 
chceme osadiť aj merač rýchlosti so solár-

nym napájaním. V prvej fáze bude umiest-
nený na Kladnianskej ulici a po dobudovaní 
vyvýšeného priechodu ho presunieme na 
iné miesto.

Podobnú situáciu ako v Prievoze zažívajú aj 
obyvatelia v niekoľkých ďalších lokalitách 
Ružinova. Ak sa teda tento projekt osved-
čí, pripraví mestská časť obdobné dopravné 
projekty aj pre tieto miesta.

Mestská časť v rámci týchto opatrení zatiaľ 
nerieši organizáciu parkovania. Zlegali-
zovanie súčasného stavu dopravným zna-
čením by si vyžadovalo buď viaceré ulice 
zjednosmerniť, alebo by museli zaniknúť 
desiatky parkovacích miest, ktoré sú dnes 
využívané, ale nespĺňajú normy pre ofici-
álne parkovanie. Skúsenosti navyše ukazu-
jú, že autá zaparkované po okrajoch cesty  
šoférov podvedome nútia jazdiť pomalšie  
a bezpečnejšie.

Vyvýšená 
križovatka 

Rekonštrukcia 
komunikácie

Podmaľovanie priechodov 
pre chodcov červenou farbou

Obojsmerný pohyb 
cyklistov 

Vyznačenie vodorovného 
dopravného značenia maximálnej 

povolenej rýchlosti „30“ 
Osadenie kruhového spomaľovacieho vankúša

Solárny merač
rýchlosti
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DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie  

a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk

(prosíme, nezamieňať  
si s podnety@ruzinov.sk)

Výtlky, kosenie, neporiadok 
a iné, ktoré súvisia 

s fungovaním mestskej časti
podnety@ruzinov.sk

Nefunguje verejné osvetlenie
+421 2 638 101 51

Vozidlo parkuje na tráve 
a vandalizmus

mestská polícia – 159

Odvoz nadrozmerného odpadu
www.olo.sk (vrátane možnosti 

objednať OLO taxi)

Problém s MHD
+ 421 2 5950 5950

info@dpb.sk

Agenda magistrátu
+421 259 356 111
info@bratislava.sk

Ponuka práce

Aktuálne ponuky práce Miestneho 
úradu Bratislava – Ružinov nájdete na 
www.ruzinov.sk v  sekcii „voľné pra-
covné miesta“ a na portáli profesia.sk.

KAUZA DIMITROVKA
ČO STUDNE NA TRNÁVKE?
Majitelia domov z Trnávky ostali po zverejnení informácií o znečistení 
podzemných vôd v areáli bývalej Dimitrovky zdesení. Mnohí majú studne 
a bežne vodu z nich používajú na polievanie záhrad. Mestská časť preto 
objednala vypracovanie štúdie o kvalite vody.  Majú teda dôvod na obavy? 

Výsledky rozborov sú preukázateľné. Naj-
viac ohrozenou je Mierová kolónia, ktorá 
sa nachádza v tesnom susedstve s areálom 
bývalých chemických závodov. Tamoj-
ší obyvatelia by vodu zo studní nemali na 
domáce použitie využívať vôbec. Situácia  
v Trnávke je síce lepšia, ale aj tu treba mať 
na pamäti, že aj podzemná voda sa pohy-
buje a miesto, ktoré je dnes čisté, môže byť  
o niekoľko mesiacov alebo rokov zasiahnuté.

Napriek tomu, že to môže znieť ako samo-
zrejmosť, radi by sme obyvateľov uistili, 
že tento stav nijako neovplyvňuje kvalitu 
"vody z vodovodu", ktorá je bezpečná.

Trnávka – sever

Vo vzorkách z oblasti, ktorá sa rozprestiera 
medzi Rožňavskou ulicou a líniou ulíc Ri-
bayová, Bulharská, Táborská a Bočná, ana-
lytici zistili najvyššie prekročenie limitov 
– najmä organických látok zo skupiny pes-
ticídov. Takisto je na väčšine tohto územia 
prekročený aj limit obsahu rozpustených 
látok. Na základe týchto zistení je Trnávka 
– sever najviac ohrozenou časťou Trnávky, 
aj keď je tam situácia omnoho lepšia ako  
v Mierovej kolónii.

Najviac opatrní by mali byť obyvatelia 
ulíc Jakabova, Koperníkova, Klatovská  
a Krajná, kde je množstvo pesticídov až na 

úrovni 10 až 20-násobku. Ide najmä o re-
latívne menej toxický herbicíd prometryn  
a chlorizon. Odporúčame nepoužívať vodu 
zo studní ani na pitie, ale ani v domácnosti 
a na polievanie.

Trnávka – juh

Táto lokalita je vymedzená líniou ulíc 
Ribayová, Bulharská, Táborská a Bočná 
a južnou hranicou územia. Patrí sem aj 
záhradkárska osoba Mokráň Záhon, kde 
doteraz nie je zavedená voda. S výnimkou 
mierneho prekročenia hodnôt v okolí Bul-
harskej ulice neboli v skúmaných vzorkách 
zistené žiadne prekročenia limitov pri sle-
dovaných ukazovateľoch. 

Tieto rozbory však neriešili skupiny bak-
teriologických a mikrobiologických uka-
zovateľov. Práve preto odporúčame, aby 
majitelia studní, ak chcú vodu používať aj 
na pitie, dávali vzorky raz ročne testovať. 
Pokiaľ ide o polievanie, nie je dôvod na ob-
medzovanie.

Keďže úroveň znečistenia podzemných 
vôd z Istrochemu, ako aj z okolia Vrakun-
skej skládky nie je možné zľahčovať, bude 
sa mestská časť aj naďalej podielať na mo-
nitorovaní výsledkov priebežných testova-
ní, ktoré budú vykonávať iné organizácie  
a inštitúcie. 

AKTUALITY
Všetky aktuálne informácie o dianí 
v mestskej časti nájdete na oficiál-
nom webe a na facebooku.

www.ruzinov.sk 
www.facebook.com/Bratisla-
vaRuzinov

Ďalšie užitočné stránky:

Cultus Ružinov 
www.cultusruzinov.sk

Knižnica Ružinov 
www.kniznica-ruzinov.sk

Ružinovský podnik VPS 
www.rpvps.sk
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 STOPY MINULOSTI 
 Je niekoľko miest, ktoré sa s Prievozom spájajú aj ľuďom, ktorí 
 pochádzajú z iných častí Ružinova. Jedným z nich je bývalá 
 radnica. Kedysi to bola stavba, na ktorú boli obyvatelia hrdí, 
 ale v posledných rokoch sa táto chátrajúca budova stala smutnou 
 pripomienkou toho, ako to dopadne, keď sa namiesto rekonštrukcie 
 riešili súdne spory. 

 Dnes ju už opäť vlastní mestská časť, a tak by sa aj tento smutný 
 pohľad mal časom stať minulosťou. Možno už o pár rokov by sa v jej 
 zrekonštruovaných priestoroch mohlo sobášiť alebo organizovať 
 uvítania do života. A aj to by dokonale prepojilo minulosť  
 a budúcnosť tohto miesta.
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TIPY REDAKCIE NA NOVEMBER
KAM ÍSŤ, KEĎ SÚ KINÁ A DIVADLÁ ZATVORENÉ?
Keď už sa nám nechce cvičiť doma pilates, dopozerali sme všetky filmy, ktoré nám odporučili kamaráti a už vieme, 
či je v tej detektívke vrahom naozaj záhradník, je čas zájsť do niektorého z múzeí alebo galérií. V Bratislave ich 
máme viacero a pravda je, že vo väčšine z nich sme boli naposledy počas školských výletov. Potom už len tvrdíme, 
že sme tie výstavy videli. A pritom za návštevu naozaj stoja. Ponúkame vám niekoľko tipov na jesenné poobedie...

Múzeá a galérie síce museli tiež zrušiť plá-
nované podujatia, to však neznamená, že 
si nemôžete prísť pozrieť ich aktuálne vý-
stavy. To všetko za dodržiavania všetkých 
hygienických opatrení. Vzhľadom na to, že 
situácia sa mení zo dňa na deň, vám aj tak 
odporúčame sledovať webové a facebooko-
vé stránky týchto inštitúcií.

Slovenská národná galéria

Esterházyho palác na Námestí Ľudovíta 
Štúra ponúka niekoľko zaujímavých pod-
ujatí, ktoré ocenia aj tí, pre ktorých galéria 
nie je prvou voľbou ako tráviť čas.  Po vý-
stave Nech šije! z roku 2017, ktorá priniesla 
rozsiahly pohľad na módu socialistického 
Československa, prináša projekt Ó, šaty 

pohľad na súčasnosť v tomto odvetví. Na 
vlastné oči si tak budete môcť pozrieť die-
la takých uznávaných návrhárov ako Boris 
Hanečka, Marcel Holubec alebo Michaela 
Ľuptáková a to všetko v kombinácii s metó-
dami divadla a mappingu.

Prírodovedné múzeum

Vaše deti sa pravdepodobne v téme dino-
saurov vyznajú lepšie ako vy, ale možno aj 
preto je paleontologická expozícia Príbeh 
života na Zemi v Prírodovednom múzeu, 
len na skok od SNG, ideálnym miestom, 
po ktorom vás ratolesti môžu sprevádzať.  
A keď sa to všetko doučíte, môžete si pozrieť 
napríklad expozície zázraky života o živej, 
ale aj neživej prírode na Slovensku a vo sve-

te. Informácie v múzeu dopĺňajú interaktív-
ne animované programy i dokumentárne 
filmy.

Galéria mesta Bratislavy

Show me the face v Pálffyho paláci na Pan-
skej ulici je prehliadkou toho najlepšieho 
z aktuálne tvorby Jany Machatovej a Petra 
Machatu, významných výtvarníkov autor-
ského šperku. Ak teda v šperkoch hľadáte 
umenie a originalitu oceníte viac ako páso-
vú výrobu, túto výstavu rozhodne oceníte. 

Kvôli novým a zaujímavým veciam často 
vôbec nemusíme chodiť ďaleko. A možno 
nám toto obdobie poslúži na to, aby sme si 
ich vychutnali.

Televízia: Emily in Paris (Netflix)

Atmosféra jesenného Paríža, trochu ame-
rický príbeh v meste módy a krásnych ľudí 
vás prinúti začať si hľadať hotel čo najbliž-
šie k miestam, kde bývala a pracovala hr-
dinka tohto seriálu, a dúfať, že už čoskoro 
tam budete môcť aspoň na pár dní odletieť.  
A poučení drobnými faux pas hlavnej hr-
dinky aspoň budete vedieť, čo si do kufra 
pribaliť a čo rozhodne nie. Pretože čierna je 
klasika a Paríž je vždy dobrý nápad!

Hudba: David Garrett – Alive

Keby sme napísali, že je to husľový majster, 
ani by ste si jeho meno nevyhľadali na you-
tube. Ale je to huslista, ktorý zapĺňa obrov-
ské koncertné sály a za sebou má tisícky 
vystúpení po celom svete. V jeho repertoári 
síce nájdete aj klasiku, ale preslávil sa naj-
mä úpravou kultových rockových a taneč-
ných skladieb. V týchto dňoch prichádza  
s novým albumom, tentokrát tým najlepších  
z filmových soundtrackov.

Kniha:  Gauč alebo šťastie

Trénera Maroša Molnára pozná každý, kto 
niekedy videl čo i len jednu epizódu obľú-
benej šou Extrémne premeny. Tentokrát 
prichádza s knihou, ktorá vám prezradí 
viac o ňom, jeho práci a ponúkne aj viac 
ako stopäťdesiat cvikov, ktoré sa môžete na-
učiť robiť správne, tak aby vás nič nebolelo 
a cítili ste sa fit bez ohľadu na vek či váhu. 
Samozrejme, nebudú chýbať ani tipy ako sa 
stravovať.
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PRÁVNE PORADENSTVO
ROZVOD NIE JE KONIEC, TREBA ROZDELIŤ MAJETOK
A žili šťastne až kým... sa nerozhodli pre rozvod. Koniec manželstva je sám o sebe jednou z najťažších skúseností, 
ktorým človek čelí. Okrem starostlivosti o deti ešte treba vyriešiť ďalšiu veľkú tému – spoločný majetok. V ďalšej 
časti nášho seriálu, ktorý pripravujeme v spolupráci s advokátskou kanceláriou LG Legal, vám Mgr. Dušan Krošlák 
poradí, ako postupovať v takýchto citlivých otázkach. 

Otázka: Čo sa stane, ak sa s bývalým man-
želom nedohodneme na vyporiadaní ma-
jetku po rozvode? 

V dôsledku rozvodu manželstva nezaniká 
len samotné manželstvo, ale aj bezpodie-
lové spoluvlastníctvo manželov (BSM)  
k majetku, ktorí manželia nadobudli počas 
trvania manželstva. Takto nadobudnutý 
majetok je potrebné si následne v leho-
te troch rokov vyporiadať, buď dohodou 
alebo podaním žaloby na súd. V prípade 
márneho uplynutia tejto lehoty, nado-
búdajú manželia hnuteľné a nehnuteľné 
veci do podielového spoluvlastníctva, 
každý  v podiele ½. Hnuteľné veci, ktoré 
manželia pre potrebu svoju, svojej rodiny  
a domácnosti výlučne ako vlastníci užíva-
li, nadobúda každý z manželov do svojho 
výlučného vlastníctva. Jednoznačne časo-
vo aj finančne najefektívnejším spôsobom 
vyporiadania BSM je dohoda (v prípade 
nehnuteľností musí byť písomná, s úradne 
osvedčenými podpismi a podaná na prís-
lušnom katastri). 

Súdne konanie môže trvať v priemere 3-5 
rokov, pričom dĺžka konania samozrejme 
záleží od viacerých faktorov ako je zloži-
tosť prípadu, pasivita strán sporu alebo 
súdu, znalecké dokazovanie, atď.. Pri súd-
nom vyporiadaní vznikajú aj ďalšie ná-
klady, najmä súdny poplatok pri podaní 
žaloby v sume 66 eur a následne po skon-
čení konania ešte 3% (alebo 1% ak dôjde 
k súdnemu zmieru) z ceny všetkých vecí 
patriacich do BSM, ktoré sa na základe 
žaloby vyporiadavajú. Cena vecí sa však 
neznižuje o záväzky, ktoré sa taktiež vypo-

riadavajú v rámci vyporiadania BSM, napr. 
zostatok hypotekárneho úveru. Na zapla-
tenie poplatku súd spravidla zaviaže spo-
ločne a nerozdielne oboch manželov, veľ-
mi výnimočne len jedného z nich (najmä  
v prípade oslobodenia druhého manžela 
od súdneho poplatku). 

Ďalšími nákladmi môžu byť trovy advo-
káta a prípadne tiež súdneho znalca, ktorý 
bude ustanovený súdom na ocenenie vecí 
patriacich do BSM, ak sa strany sporu ne-
dohodnú na ich cene. Pri vyporiadaní BSM 
uplynutím trojročnej lehoty sa prakticky 
len presúvajú problémy s vyporiadaním 
majetku do budúcnosti, pretože bývalí 
manželia sa stanú podielovými spoluvlast-
níkmi, s čím môžu byť spojené nezhody  
o tom, kto bude vec  užívať, opravovať  
a pod.. A nakoniec aj tak zvyčajne vystane 
potreba zrušenia spoluvlastníctva a jeho vy-
poriadanie. Na vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva sa však už vzťahuje odlišná 
právna úprava ako na vyporiadanie BSM. 

V prípade vyporiadania BSM určite odpo-
rúčame, aby ste navštívili advokáta, ktorý 
na základe informácií od Vás najlepšie do-
káže posúdiť vaše nároky a odporučiť Vám 
vhodný postup, obzvlášť v prípade, ak je 
predmetom vyporiadania nehnuteľnosť, 
úver alebo niektorý z manželov je spoloč-
níkom alebo akcionárom obchodnej spo-
ločnosti.    

Otázka: Z vlastných zdrojov som zrekon-
štruoval spoločný byt, v ktorom po rozvode 
zostala žiť bývalá manželka. Mám nárok 
na vrátenie mojej investície? 

Ak niektorý z manželov použil počas trva-
nia manželstva majetok, ktorý nepatril do 
BSM (najmä majetok, ktorý získal darom, 
dedením, v reštitúcii alebo ho nadobudol 
ešte pred uzavretím manželstva) na zhod-
notenie spoločného majetku patriaceho 
do BSM, je oprávnený požadovať, aby sa 
mu to pri vyporiadaní BSM zohľadnilo  
a investícia mu bola refundovaná. Samo-
zrejme, nie je možné žiadať náhradu celej 
svojej investície, ale len polovicu, nakoľko  
pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že po-
diely oboch manželov sú rovnaké a zhod-
notením spoločného bytu došlo nielen  
k zhodnoteniu majetku manželky, ale aj 
majetku manžela. 

Ak Vám vaši rodičia darovali 10.000 eur, 
ktoré ste následne použili na rekonštruk-
ciu spoločne nadobudnutého bytu, pri 
vyporiadaní BSM máte právo požadovať 
vrátenie 5.000 eur od manželky. Tento ná-
rok je samozrejme možné vysporiadať tak, 
že manželka si ponechá byt a vám vyplatí 
v rámci vyporiadania polovicu jeho ceny, 
zvýšenú o 5.000 eur. V prípade, ak by vy-
poriadanie BSM prebiehalo prostredníc-
tvom súdu, a manželka by vaše tvrdenie 
rozporovala, budete musieť preukázať, 
že peňažné prostriedky ste získali darom  
a taktiež, že boli použité na rekonštrukciu 
bytu. 

AK LG Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť 
právnu poradňu pre seniorov. 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú 
situáciu sú osobné konzultácie až do odvolania 

pozastavené.
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SERVIS PRE OBČANOV
PLÁNUJEME SVADBU... DNES ALEBO O ROK?
Sobáš je jedným z najkrajších okamihov v živote človeka a príprava naň trvá celé mesiace. Situácia, ktorú ten-
to rok priniesol koronavírus, zasiahla všetky oblasti našich životov, aj túto. Napriek tomu sa však svet nezastavil  
a páry si svoju spoločnú budúcnosť plánujú aj naďalej. Ponúkame vám prehľad dátumov, kedy sa bude v roku 2021 
v Ružinove sobášiť. 

Aj v takom výnimočnom okamihu, akým 
je sobáš, musíme zohľadňovať aktuálne 
hygienické nariadenia. Na základe opat-
rení, ktoré platia od 15. októbra, musí byť 
na každého zúčastneného 15 m2, t.j. u nás,  
v Ružinove, to znamená 13 ľudí (snúben-
ci, sobášiaci, matrikárka, dvaja svedkovia). 
Všetci prítomní, okrem snúbencov, mu-
sia mať rúška. Nik z prítomných nesmie 
mať teplotu vyššiu ako 37,5 °C a príznaky 
ochorenia na Covid-19. 

Dnes sa nedá povedať ako sa bude pan-
démia vyvíjať, ale tí, ktorí sa rozhodnú 
naplánovať si termín obradu na rok 2021,  
si môžu vybrať niektorí z nasledujúcich so-
bášnych dní. V prípade, že by mala dvojica 
záujem o iný dátum (s výnimkou sviatkov), 
resp. by chcela mať sobáš mimo priestorov 
miestneho úradu, je to možné za poplatok.

ZSE_ZE_INZ_Ruzinovske_echo_182x135_kavovar.indd   1ZSE_ZE_INZ_Ruzinovske_echo_182x135_kavovar.indd   1 24/09/2020   09:4924/09/2020   09:49

ZOZNAM TERMÍNOV 
NA ROK 2021 
január 16.1. 30.1.  ------- 
február 6.2. 20.2.  ------- 
marec 6.3. 20.3. 27.3. 
apríl 10.4. 24.4.  ------- 
máj 8.5. 15.5. 22.5.  
jún 5.6. 19.6. 26.6.  
júl 10.7. 24.7.  ------- 
august 7.8. 21.8. 28.8. 
september 4.9. 18.9. 25.9. 
október 9.10. 23.10. ------- 
november  20.11. ------- ------- 
december  4.12. 18.12. -------

Viac informácií vrátane poplatkov 
nájdete na www.ruzinov.sk 
(miestny úrad - ako vybaviť -  
matričný úrad)
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INZERUJTE U NÁS
 
Bezplatný časopis  
do viac ako 40-tisíc  
schránok v celom Ružinove. 

www.ortoinova.sk

+

www.vsetkopreprepelice.sk 
www.pascanalisky.sk

ŽIVÉ 
VYSIELANIE
RUŽINOVSKEJ 
TELEVÍZIE

NOVOOTVORENÝ
Autoservis Pneuservis

Galvaniho

0918 82 99 81
www.autoservisgalvaniho.sk

Galvaniho 2/A, Bratislava
Otvorené pondelok- piatok 7:00-16:00

Nevyhadzujte knihy, 
darujte ich nám. 

kontakt 0907 701 786

Dám, do prenájmu samostatnú 
garáž n a Muškátovej  ulici vedľa 

obchodného centra RETRO tel. č. 
0904 521 370

Veterinárna ambulancia SpektraVet
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov

Otváracie hodiny
Po-Pi 8:00-19:00

info@spektravet.sk           +421 903 494 000

NON-STOP
pohotovosť po telefonickom dohovore na partnerskej

klinike PrimaVet v Rači: +421 903 494 000

Prvých 50 klientov, ktorí nám prinesú ústrižok inzercie 
na ošetrenie dostanú pre svojho miláčika malú dobrotku.

www.spektravet.sk
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NEDOSTATOK PARKOVACÍCH MIEST 
JE ČASTO O BEZOHĽADNOSTI
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslan-
cov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Mgr. Boris Čechvala.

Vstupujeme do druhej vlny koronakrízy. 
Čo považujete z pohľadu samosprávy za 
najdôležitejšie?

Z pohľadu samosprávy je potrebné zacho-
vať bezproblémový chod úradu. Súčasný 
stav nech je inšpiráciou do budúcnosti. 
Aby sme boli pripravení zvládnuť nečaka-
né situácie (zemetrasenie, povodeň, po-
žiar, invázia migrantov, násilie...).

Čo je dôležité riešiť v Ružinove?

Pochopil som, že sa nemôžem spoliehať, 
že niekto vyrieši veci za mňa. O svoje 
okolie sa musíme aktívne zaujímať. Tu je 
naša najväčšia slabina. Nemám osobné 
ambície, chcem len to, čo väčšina bežných 
obyvateľov. Pravidlá a ich dodržiavanie. 
Pred pár rokmi som sa pridal k Združeniu 
občanov, ktorého cieľom je zachovanie 
parkoviska na Palkovičovej. Známa kau-
za, ktorej vyriešenie by výrazne pomohlo 
pri zavádzaní parkovacej politiky. Len pre 
pripomenutie, v r. 2006 sa udial evidentný  
podvod - predaj pozemku pod parkovis-
kom. Zmluva znie na “ostatnú plochu”, 
pričom v čase predaja boli pozemky ve-
dené na katastri ako “zastavané plochy 
a nádvoria”. Development nie je možné 
zastaviť, ale takýto spôsob výstavby je ne-
prijateľný, máme právo sa brániť. Združe-
nie si na svoju ochranu najalo advokátsku 
kanceláriu, ktorá s právnickou precíznos-
ťou zadefinovala súčasný stav ako porušo-
vanie platných zákonov SR, podľa ktorých 
vlastníkom cestnej komunikácie môže byť 
len obec.

Starý Ružinov stojí priamo pri troch veľ-
kých štadiónoch, čo má vplyv na každo-
denný život obyvateľov. Čo očakávate od 
zavedenia rezidentského parkovania?

Škoda, že hokejový štadión spolu s futba-
lovým štadiónom neboli postavené ako 
novostavby na zelenej lúke v blízkosti 
diaľnice a letiska a s voľnými plochami 
pre parkovanie. Pôvodné štadióny mohli 
naďalej slúžiť svojmu účelu, takže by len 
pribudli dva nové. Ako sa Bratislava roz-
rastala, štadióny sa “presunuli” do širšie-
ho centra. Veľké podujatia znepríjemňujú 
obyvateľom život. Návštevníci parkujú 
nevhodne na chodníku, na tráve. Ani mne 
sa nepáči bezohľadné parkovanie. Treba 
dodať, že často nesúvisí s nedostatkom 
parkovacích miest, ale s myslením samot-

ných ľudí (ja a moje auto). Situáciu môžu 
zmeniť len striktné pravidlá a ich dodržia-
vanie. Teší ma, že sa tu objavil akýsi Matúš 
Vallo, ktorý mal odvahu pustiť sa do par-
kovacej politiky. Veľmi mu držím palce. 
Za slabinu považujem poddimenzovanú  
a málo výkonnú mestskú políciu, ktorá by 
mala dodržiavanie pravidiel vynútiť.

Jedným z poradných orgánov, v ktorých 
pôsobíte, je aj komisia školstva, kultúry 
a športu. Čo je podľa vás dôležité riešiť  
v tejto oblasti?

Mojou doménou je pohyb. Pracujem  
v Národnom športovom centre, kde spra-
vujem dva informačné systémy, ktoré po-
užívajú školy na Slovensku. Šport a pohyb 
ako taký považujem za nástroj na udrža-
nie zdravia a jeho prevenciu. Spoločnosť 
je nastavená na konzum, kde vládne ma-
mon peňazí a moci, a skutočné hodnoty 
unikajú. Nedostatok pohybu je celosve-
tový problém, prináša množstvo zdravot-
ných problémov vrátane zníženia imunity 
(Corona!). Obec môže výrazne pomôcť 
napr. tým, že vytvorí dobré podmienky, 
aby sa deti v záujme zdravia počas i po 
vyučovaní viac hýbali.

Ružinov je jednou z najobľúbenejších čas-
tí mesta. V čom vidíte jej špecifiká v porov-
naní s ostatnými?

Ružinov má dobrú polohu a dostupnosť. 
Pôvodná architektúra je veľkorysá, prí-
jemná aj vďaka veľkým voľným plochám. 
Problém je v tom, že práve tie plochy sú 
lákadlom pre zahusťovanie, avšak bez do-
plnenia infraštruktúry. To uberá na poho-
de tejto časti. A výrub zdravých stromov 
kvôli výstavbe je tiež bolestivý. Od r. 2015 
sa zaujímam o možnosť doplniť výsadbu  
v okolí zimného štadióna. Zdá sa, že tento 
rok sa úrady konečne začínajú hýbať.

Čo ďalej?

V decembri 2018 som oslovil magistrát 
vo veci úpravy šmykľavých dlaždíc na 
streche podzemnej garáže na Bajzovej. 
Minulé leto ma informovali, že do konca 
roka (2019) to zrealizujú. V decembri mi 
oznámili, že nestihli verejné obstaráva-
nie (VO). Potom prišla korona, čo je vý-
borný dôvod pre nesplnenie čohokoľvek.  
V októbri t. r. som sa opäť pripomenul aj 
s nápadom, ako vyriešiť šmykľavý povrch. 

Uvidíme, či to stihnú do konca volebné-
ho obdobia. Na margo VO. Od roku 2014 
som sa snažil o doplnenie detského ih-
riska vo vnútrobloku. Cez projekt Úradu 
vlády sa podarilo vybudovať workoutové 
stanovište, ale mne ako iniciátorovi myš-
lienky nebola napriek opakovaným žia-
dostiam umožnená účasť na príprave. Ve-
rejné neznamená prístupné pre verejnosť!

Rád by som sa dotkol témy riadenia spo-
ločnosti. Vo všeobecnosti obyvatelia ne-
majú prehľad o fungovaní obce (ani ja som 
donedávna nemal). Ľudia si volia starostu 
a poslancov. Starosta má v rukách výkon-
nú moc a má k dispozícii úrad. Každá moc 
potrebuje kontrolný mechanizmus. Ten 
by mali tvoriť poslanci, ktorí majú právo 
(a povinnosť) výkonnú moc kontrolovať. 
Avšak v praxi sa často poslanci delia na 
starostových a nestarostových, čo narúša 
rovnováhu a vytvára priestor pre nevy-
vážené rozhodnutia. Aj preto je dôležité, 
aby obyvatelia poznali kandidátov tak na 
starostu ako aj na poslancov. Ich názory, 
morálku, odborný a spoločenský kredit. 
Vo volebnej miestnosti potom nebudú 
odkázaní na lotériový spôsob krúžkova-
nia a dokážu lepšie nastaviť rovnováhu  
v zastupiteľstve.

Každý obyvateľ má právo obrátiť sa na 
úrad. Ak úrad neodpovedá, vtedy môže 
využiť inštitút poslanca a požiadať ho 
o pomoc pri skúmaní, prečo vyriešenie 
“mojej požiadavky” tak dlho trvá. Budem 
sa opakovať, ale za najslabšie miesto pri 
správe vecí verejných (= vlastných) pova-
žujem pasivitu ľudí. Nikomu nič nevyčí-
tam, sám som sa “prebudil” len predne-
dávnom. Ale je dobré o týchto veciach 
hovoriť, aby sme si uvedomili svoje mož-
nosti a vlastnú zodpovednosť. Všetko je to 
o nás, o ľuďoch. Ako sa k sebe správame, 
ako sa dokážeme vzájomne rešpektovať. 
Či dáme prednosť chodcom (aspoň na 
prechode). Či si dokážeme pozrieť do očí, 
pozdraviť, usmiať sa na seba ... 
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
ČO SI MYSLÍME O ZADRŽANÍ 
STAROSTU NOVÉHO MESTA
Pred niekoľkými dňami zadržala polícia starostu Rudolfa Kusého v súvislosti s obvineniami týkajúcimi sa troch de-
veloperských projektov na území tamojšej mestskej časti. Zaujímalo nás, ako poslanci vnímajú stupňujúce sa tlaky 
niektorých developerov na rozhodovanie úradov a verejných funkcionárov, ktoré sa prejavuje medzi iným aj podnetmi 
na trestné stíhanie.

Petra Kurhajcová, SME Ružinov (Trávniky)

Na Slovensku sa korupcia stala bežnou súčasťou na-
šich životov a berieme ako samozrejmosť, že si deve-
loperi podvodným a korupčným konaním presadia 
svoje často na úkor nás všetkých. Najväčším problé-
mom však nie je samotné protizákonné konanie, ale 
fakt, že ho tolerujeme. Keby tomu tak nebolo, väčšina 
developerských projektov mohla vyzerať úplne inak.
Preto, ak chce byť niekto politicky aktívny, má len 
dve možnosti - buď bude takéto konanie tolerovať a 
stane sa jeho súčasťou, alebo nájde odvahu  čeliť mu. 

Nejdem sa teraz vyjadrovať k aspektom zadržania 
pána Kusého, ani hodnotiť alebo spochybňovať po-
stup polície, aj keď mi ako bývalej vyšetrovateľke prí-
de prinajmenšom neštandardný. Z pohľadu nezainte-
resovaného občana si však myslím, že ak existovalo 
reálne podozrenie, že došlo k akémukoľvek nezákon-
nému konaniu resp. pochybeniu v procese povoľova-
cích konaní na strane developera, potom bolo kona-
nie starostu na mieste a ostáva mi len skonštatovať, 
že je veľká škoda, že takýchto starostov nemáme viac.

Martin Patoprstý, Tím Ružinov (Ostredky)

Starosta je zástupca obyvateľov, ktorý má hájiť ich 
záujmy, zároveň je predstaviteľom stavebného úra-
du a po splnení zákonných podmienok musí vydať 
stavebné povolenie, hoci s výstavbou vnútorne ne-
musí vôbec súhlasiť. Často s tým kalkulujú deve-
loperi, ktorí naliehajú na starostov, aby povolenia 
podpísali pod hrozbou žaloby (Ružinov už z mi-
nulosti čelí žalobám za desiatky miliónov) alebo 
priamo podávajú trestné oznámenia. Aktuálnym 
prípadom je Rudolf Kusý. Za týmito stavebnými 
aktivitami údajne stoja ľudia, ktorí sú známi svoj-

im vplyvom v štátnej sfére a boli spájaní s rôznymi 
kauzami. Rudolf Kusý bol tri dni väznený ako zlo-
činec a naďalej je stíhaný na slobode za to, že od-
mietol vydať stavebné povolenie, ktoré podľa neho 
bolo v rozpore so zákonom. Namiesto metodického 
usmernenia nadriadeného orgánu si pre neho pri-
šli policajti na úrad a zadržiavali ho niekoľko dní 
na policajnej stanici. Nebezpečné je, že včera to bol 
Kusý, zajtra to môže byť Chren alebo akýkoľvek sta-
rosta, ktorý sa rozhodne nejsť po ruke developerom.

Katarína Šimončičová, Team Vallo pre Ružinov – sever (Nivy)

Vyše desať rokov sa pripravuje územný plán zóny 
Štrkoveckého jazera. Je dobré mať podrobne za-
regulované toto vzácne územie. Nedávno som sa 
dozvedela, že ak sa schváli územný plán tejto zóny, 
bude nahrádzať územné konanie, rovno sa prejde na 
stavebné konanie. Lenže tento postup je v rozpore 
so zákonom o ochrane prírody a krajiny, podľa kto-
rého má byť výrubové konanie ešte pred územným 
rozhodnutím. Po umiestnení stavby je výrubové 
konanie čisto formálna vec. Zo stavebných konaní 
je vylúčená verejnosť, okrem tej, ktorá sa zúčast-

nila posudzovania vplyvov územného plánu zóny 
na životné prostredie. Tento postup nahráva iba 
developerom, nie verejnosti. V septembri sa na za-
stupiteľstve prerokoval návrh poslanca Matušeka – 
rozdeliť komisiu územného plánovania a životného 
prostredia na dve samostatné. Argumenty kolegov 
poslancov boli miestami nepravdivé, zavádzajúce, 
až hlúpe, napr. čo má územné plánovanie spoločné  
so životným prostredím? Podľa mňa všetko. Pýtam 
sa: kde je tu verejný záujem? Cui bono?

Peter Herceg, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň)

Mnohí developeri neboli zvyknutí na svojprávne  
a sebavedomé rozhodovanie samosprávy – teda 
magistrátu a stavebných úradov v povoľovacích 
konaniach. Tie v minulosti často nehájili verejný 
záujem a výstavbu podľa územného plánu, ale vy-
chádzali v ústrety iným záujmom, o čom som sa aj 
sám presvedčil ako obyvateľ, ktorý sa v konaniach 
snažil obhajovať záujem obyvateľov – napríklad  
v kauze Bytového domu City house na Ružinovskej 
oproti Lidlu. Je pravda, že tieto povoľovacie kona-
nia trvajú neúmerne dlho: hlavne kvôli nestíhajú-

cim stavebným úradom, ktoré niekedy nedokážu 
dodržať zákonné lehoty a postupy. Stavebných ko-
naní sú stovky a  nie veľmi dobre zaplatené menšie 
množstvo úradníkov nedokáže všetku agendu spra-
covať tak, aby dodržali lehoty. Ide však o ignoráciu 
zo strany štátu, ktorý tieto povinnosti preniesol na 
obce, ale vôbec ich nedofinancoval. V Ružinove 
doplácame viac než polovicu zo svojich peňazí na 
chod stavebného úradu - a ani to nestačí - namiesto 
ich užitočnejšieho použitia na rozvoj Ružinova, 
opravy komunikácií, chodníkov alebo na zeleň.
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POVOLANIA OČAMI DETÍ
Premýšľate o tom, čím ste chceli byť ako deti? Asi najčas-
tejšie smetiarom, pretekárom, speváčkou alebo učiteľ-
kou. Čo by ste ale o svojej práci povedali deťom?

Až raz budem dospelý je názov novej detskej relácie, ktorú môže-
te od septembra sledovať na obrazovkách našej televízie. Miroslav 
Málek sa v nej pýta školákov, čím chcú byť, keď budú veľkí, aké je 
ich vysnívané povolanie. Na ich odporúčanie potom oslovuje do-
spelákov, ktorí sa vysnívanými povolaniami detí reálne živia. Na-
príklad speváčka Sima Martausová porozprávala, čo všetko obnáša 
jej práca, učiteľka predstavila profesiu svojimi očami a archeológ 
zasvätil deti do čarov vykopávok. 
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George Bernard Shaw: Sloboda znamená zodpovednosť - ...(dokončenie v tajničke krížovky).   
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KDE NÁJDETE AKTUÁLNE INFORMÁCIE O VÝVOJI SITUÁCIE?

korona.gov.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (BA)

(informácie o opatrenia, prehľad pozitívne testovaných, uzatvorené triedy/ školy v kraji)
@ruvzba.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR
(opatrenia, postupy pri testovaní, informácie v súvislosti s cestovaním)

health.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR

(informácie pre firmy, SZČO a fyzické osoby)
mhsr.sk/koronavirus

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(pracovná oblasť, OČR a nemocenské, sociálne služby – jasle, seniori...)

employment.gov.sk
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