MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Uznesenia
Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
zo dňa 30.04.2019
(č. 41 – 68)
Program:
00) Otvorenie, voľba overovateľov a návrhovej komisie
01a) Návrh zmeny rokovacieho poriadku
01) Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Bratislava – Podunajské Biskupice: a) dňa 23.01.2019 b) dňa 12.02.2019.
02) Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice.
03) Záverečný účet MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, Správa o výsledku
hospodárenia a výročná správa za rok 2018, vrátane stanoviska miestnej
kontrolórky
04) Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej
časti Bratislava - Podunajské Biskupice.
05) Zmena číselného a programového rozpočtu č. 2 MČ Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2019.
06) Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ul.
07) Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Učiteľskej ul.
08) Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2438 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 141 m2 na Devätinovej ul. na dobu neurčitú
v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Jozef Varga, Devätinová č. 21,
821 06 Bratislava
09) Návrh na predaj pozemku parc. č. 3379/7, záhrada o výmere 334 m² na
Ulici Svornosti v k.ú. Podunajské Biskupice v zmysle § 9a ods. 1 a/ zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j.
formou obchodnej verejnej súťaže
10) Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/34
o výmere 11,01 m2 na Korytnickej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice
v prospech: Andrea Šantorová, r. Šantorová, Korytnická
12954/12A, 821 06 Bratislava
11) Návrh na predaj pozemku parc. č. 5683/19, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 115 m² v k.ú. Podunajské Biskupice, Ladislavovi Szabóovi,
Madáchova 33, 821 06 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. b zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
12) Návrh nájmu nebytových priestorov v DK Vetvár na Biskupickej ul. č. 15
o výmere 142,76 m2 (z toho dvor: 4 m2) a letnej terasy o výmere 39,40 m2
na dobu neurčitú za účelom poskytovania reštauračných služieb v k. ú.
Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže.
13) Návrh prechodu nájmu časti pozemkov registra „C“ parc. č. 5407/8,9,10
o výmere 34,33 m2 pod objektom verejnej tržnice na Lotyšskej ul., na dobu
neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Miriam Mravcová, r.
Mravcová, Jána Ondruša 2816/47, 900 31 Stupava
14) Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5368/10 o výmere 10 m2

pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Cukráreň u
Joliky“ na Podunajskej ul. č. 24, na dobu určitú t. j. od 01. 04. 2019 do 30.
09. 2019, v prospech prevádzkovateľa: Pavel Michna, IČO: 32 109 890,
Kríkova 16, 821 07 Bratislava
15) Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 20 m2
pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku
„ESPRESSO R&M“ na Korytnickej 3/A, na dobu určitú t. j. od 14.05.2019
do 30.09.2019 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech prevádzkovateľa:
Zuzana Kollárová, Rovinka 299, 900 41 Rovinka
16) Návrh nájmu predajného stánku č. 13 a pomocných priestorov o celkovej
výmere 15,32 m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č.
5543/1 na trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Janette Horváthová - POPOLUŠKA, IČO: 41 334
540, Tri vody V 1595/31, 900 45 Malinovo
17) Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/23 – ostatná plocha o
výmere cca 500 m2 na nevyužívanom parkovisku na Podzáhradnej ul.na
dobu určitú do 31.12.2021 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Zoltán
Horváth – Autoškola Apollo, IČO: 37 144 855,Ipeľská 5138/3, 821 07
Bratislava
18) Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5543/25 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 50 m2 na Ipeľskej ul. č. 4 na dobu neurčitú v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: BOD Invest s.r.o., IČO: 47 341 505,
Majerská č. 56, 821 07 Bratislava
19) Návrh nájmu predajného stánku č. 2 a pomocných priestorov o celkovej
výmere 12,43 m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č.
5543/1 na trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: ELITE Pizzeria-Kebab s.r.o., IČO: 51 968 215,
Obchodná 7579/A, 811 06 Bratislava
20) Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2301 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 92 m2 na Požiarnickej ul. na dobu neurčitú v k.
ú. Podunajské Biskupice v prospech: Ďuriš Stanislav, r. Ďuriš a Viera
Ďurišová, r.Juranová, Požiarnická 9519/3, 821 06 Bratislava
21) Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/115 o výmere
16 m2 na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k.ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Vladimír Dudák, r. Dudák a Tatiana Dudáková, r.
Lavová, obaja bytom: Toryská 5067/40, 821 07 Bratislava
22) Informácia o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy v MČ po zimnom
období a návrh na odstránenie závad.
23) Správa o vyhodnotení priebehu zimnej údržby komunikácií v MČ za
obdobie 01.12.2018 – 28.02.2019 a rozbor vynaložených nákladov.
24) Správa o priebehu a výsledkoch výberových konaní v roku 2018.
25) Správy o činnosti policajných orgánov v MČ za rok 2018.
26) Informatívna správa o činnosti matričného úradu a EPO za rok 2018.
27) Návrh na schválenie VZN MČ Bratislava – Podunajské Biskupice o
vyhradených plochách na vylepovanie predvolebných plagátov pre do
Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2019.
28) Návrh zámeru na zabezpečenie zberu, likvidácie a zhodnocovania odpadu
od obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
dodávateľským spôsobom.
29) Návrh na zrušenie uznesenia č. 316/2014 – 2018, ktorým sa schvaľuje
zvýšenie osobného príplatku hlavným kuchárkam v základných
a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice od 1.6.2017 vo výške 100 € na 10 %
pracovného úväzku a k tomu príslušné odvody do poisťovní a Návrh

uznesenia č. ..., ktorým sa schvaľuje zvýšenie osobného príplatku
zamestnancov školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice od 1.5.2019 vo výške 100 € (spolu
na celú školskú jedáleň) na mesiac a k tomu príslušné odvody do poisťovní
30)
31) Informácia o príprave návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. ..../2019 o miestnom poplatku za
rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
32) Návrh na schválenie víťaza obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku
registra „C“ parc. č. 3176/6 – záhrady v ZO Radosť o výmere 312 m2 na
dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice.
33) Návrh:
Dodatku č.2 k zriaďovacej listine Materskej školy Estónska 3,821 06
Bratislava Dodatku č.2 k zriaďovacej listine Materskej školy Linzbothova
18, ,821 06 Bratislava
Dodatku č.2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 821
06 Bratislava.
34) Návrh na schválenie platu starostu mestskej časti od 01.05.2019.
35) Rôzne a Interpelácie poslancov.
36) Záver.

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod : Otvorenie, voľba overovateľov a návrhovej komisie
UZNESENIE č. 41/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
upravený návrh programu rokovania nasledovne: doplnený o bod 1a) “Návrh zmeny
rokovacieho poriadku“, a stiahnutý bod 30) Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku
registra „C“ parc. č. 5798/9 (pôvodné parcelné číslo 904/2) – ostatné plochy o výmere
342 174 m2 , oblasť Tretí diel, k. ú. Podunajské Biskupice spoločnosti SEHRING
BRATISLAVA s.r.o., IČO: 35 762 021, Hviezdna 38, 821 06 Bratislava.
B) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení:

2. overovateľov zápisnice:

Ing. Olívia Falanga Wurster - predseda,
Ing. Peter Tóth
Iveta Daňková
Ildíko Virágová, Pavol Kubiš

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti
Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 1a) : Návrh zmeny rokovacieho poriadku
UZNESENIE č. 42/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
schvaľuje
predložený návrh zmeny rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva
Bratislava – Podunajské Biskupice

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti
Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 1 : Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva Bratislava – Podunajské Biskupice: a) dňa 23.01.2019 b) dňa
12.02.2019.
UZNESENIE č. 43/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
schvaľuje
predloženú kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva Bratislava – Podunajské Biskupice: a) dňa 23.01.2019 b) dňa
12.02.2019

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 3 :
Záverečný účet MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, Správa
o výsledku hospodárenia a výročná správa za rok 2018, vrátane stanoviska
miestnej kontrolórky
UZNESENIE č. 44/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
1.)

Celoročné hospodárenie bez výhrad

2.)

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok
2018
Rozpočet 2018 - hospodárenie
Ukazovateľ
Príjmy spolu
V tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné
operácie
Výdavky spolu
V tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné
operácie
Bežný rozpočet (+ / -)
Kapitálový rozpočet (+ / - )
Finančné operácie (+ / - )
Hospodársky výsledok
(prebytok + / schodok - )
bežného a kapitálového
rozpočtu
Nevyčerpané prostriedky zo
ŠR
Hospodársky výsledok
(prebytok + / schodok - ) pre
účely rozdelenia do
peňažných fondov
Hospodárenie mestskej časti
vrátane finančných operácií
Nevyčerpané prostriedky zo
ŠR a potravinových účtov ŠJ

Schválený Upravený
%
rozpočet
rozpočet
Skutočnosť plnenia
7 633 585
10 361 151 10 916 976 105,36
7 452 768
7 954 772
8 933 413 112,30
180 817
583 057
316 648
54,30
0

1 823 322
10 361 151
8 019 927
2 320 297

1 666 915
9 554 249
7 746 429
1 760 395

91,42
92,21
96,58
66,68

47 425

226,62

20 753
-20 753

20 927
-65
155
- 1 737
240
1 802 395

0

0

7 633 585
7 452 768
160 064
20 753
0

1 186 984
-1 443 747
1 619 490

0

-256 763
-82
0 434

0

0

0

0

0

0

-339 197

1 362 727
-

119 630

Upravené hospodárenie
mestskej časti

0

3.) Prevod zostatku finančných operácií vo výške
fondu

0

1 243 097

1 243 097 € do rezervného

B) b e r i e n a v e d o m i e
Rozbor rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice
za rok 2018
Stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti
Bratislava –
Podunajské Biskupice za rok 2018
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mestskej
časti
Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2018

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 4 : Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.
UZNESENIE č. 45/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice vo výške 600 000 Eur na:
1) rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách vo výške 79 640 Eur,
2) rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách vo výške 120 360 Eur,
3) rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk vo výške 20 000 Eur
4) nákup informačného a orientačného systému mestskej časti vo výške 40 000
Eur
5) nákup osobného motorového vozidla pre vedenie mestskej časti vo výške
35 000 Eur
6) nákup motorového vozidla pre terénnu sociálnu službu a na rozvoz stravy
v rámci opatrovateľskej služby vo výške 15 000 Eur
7) nákup úžitkového motorového vozidla pre referát životného prostredia vo výške
35 000 Eur
8) nákup hlasovacieho a nahrávacieho zariadenia vrátane ozvučenia rokovaní
miestneho zastupiteľstva vo výške 17 700 Eur
9) rekonštrukciu vchodu miestneho úradu s vytvorením miesta pre informátora vo
výške 10 000 Eur
10) vybudovanie nových parkovacích miest vo výške 85 000 Eur
11) rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 60 000 Eur
12) rekonštrukciu športových ihrísk vo výške 50 000 Eur
13) nákup a inštalácia klimatizačnej jednotky vo výške 2 300 Eur
14) projektovú dokumentáciu k projektom vo výške 30 000 Eur

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti
Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 5: Zmena číselného a programového rozpočtu č. 2 MČ Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2019.
UZNESENIE č. 46/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A.) s c h v a ľ u j e
zmenu č. 2 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2019 v nasledovnej štruktúre
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmene č.1

Zmena
rozpočtu

+/-

+/-

Upravený
rozpočet

bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy spolu

8 355 747 €
279 097 €
0€
8 634 844 €

8 355 747 € + 373 894 €
279 097 €
0€
207 859 € + 652 507 €
8 842 703 € +1 026 401 €

8 729 641 €
279 097 €
860 366 €
9 869 104 €

bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky spolu

8 355 747 €
258 344 €
20 753 €
8 634 844 €

8 355 747 €
+ 426 401 €
466 203 €
+ 600 000 €
20 753 €
0€
+ 8 842 703 € +1 026 401 €

8 782 148 €
1 066 203 €
20 753 €
9 869 104 €

B.) b e r i e n a v e d o m i e
1.) medzipoložkový presun finančných prostriedkov
2.) presun finančných prostriedkov v rámci funkčných klasifikácií alebo programov

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 6 : Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na
Lotyšskej ul.
UZNESENIE č. 47/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:

nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ul. na obdobie
10 rokov s účinnosťou od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2028 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu zabezpečenia zdravotnej
starostlivosti a bezpečnosti pre obyvateľov mestskej časti nasledovným
nájomcom:
1/ Alvera s.r.o., všeobecný lekár
výška nájomného 3.361,86 €/rok + spotreba energií
2/ Ambulancia MUDr. Ingrid Stráňavová s.r.o. – detský lekár
výška nájomného: 3.472,15 €/rok + spotreba energií
3/ DENTAL SA s.r.o. – stomatológ
výška nájomného 2.375,46 €/rok + spotreba energií
4/ LEKÁREŇ V KRUHU s.r.o.
- výška nájomného 7.571,20 €/rok + spotreba energií
5/ Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislavy
- výška nájomného 1,- €/rok schválené Uznesením č. 323/2014-2018
zo dňa 25.08.2017
6/ MUDr. Anna Pišná s.r.o. – detský lekár
- výška nájomného 3.047,79 €/rok + spotreba energií
7/ REVLAS s.r.o. – stomatológ
- výška nájomného 2.081,96 €/rok + spotreba energií
8/ Stoma SA s.r.o. – stomatológ
- výška nájomného 2.173,78 €/rok + spotreba energií – zubná ambulancia
- výška nájomného 3.267,98 €/rok + spotreba energií –röntgenové priestory
9/ Marek Zítka – SÍRIUS- masážne služby
- výška nájomného 2.543,30 €/rok + spotreba energií

B: od porúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať dodatky
k nájomným zmluvám v zmysle bodu A tohto uznesenia .

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti
Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
K bodu 7) Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na
Učiteľskej ul.
UZNESENIE č. 48/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:

nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Učiteľskej ul. na obdobie
10 rokov s účinnosťou od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2029 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu zabezpečenia zdravotnej
starostlivosti a bezpečnosti pre obyvateľov mestskej časti nasledovným
nájomcom:

1/

Pavol Fekete – Sila dotyku masážne služby
- výška nájomného 1.014,29 €/rok + spotreba energií

2/

AS-LOGO s.r.o., Mgr. Andrea Sobolová, logopéd
- výška nájomného: 4.594,53 €/rok + spotreba energií

3/

BAMBIMED s.r.o., MUDr. Eva Bátovská Tóthová, detský lekár
- výška nájomného 3.056,38 €/rok + spotreba energií

4/

Zdravotné stredisko Totus Tuus Podunajské Biskupice s.r.o.
PharmDr. Jatarína Mišinová
- výška nájomného 6.048,98 €/rok + spotreba energií

5/

BONAKA-Dent s.r.o., MUDr. Daniela Füleová, stomatológ
výška nájomného 2.186,67 €/rok + spotreba energií

6/

CENTUM s.r.o., MUDr. Anna Hrašková, detský lekár
- výška nájomného 3.243,48 €/rok + spotreba energií

7/

EMIDENT s.r.o. MUDr. Emília Sobolíková, stomatológ
- výška nájomného 3.004,84 €/rok + spotreba energií

8/

MUDr. Nogová s.r.o., MUDr. Barbora Pažitná , všeobecný lekár
- výška nájomného 3.132,33 €/rok + spotreba energií

9/

PROFEM s.r.o., MUDr. Dušan Táborský, gynekológ
- výška nájomného 4.501,95 €/rok + spotreba energií

10/

ProSalvus s.r.o., MUDr. Viera Krátka, všeobecný lekár
- výška nájomného 3.172,66 €/rok + spotreba energií

B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať dodatky
k nájomným zmluvám v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti
Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 8 :
Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2438 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2 na Devätinovej ul. na dobu
neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Jozef Varga, Devätinová
č. 21, 821 06 Bratislava.
UZNESENIE č. 49/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2438 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 141 m2 na Devätinovej ul. na dobu neurčitú vo výške 49,35 €/rok v k.
ú. Podunajské Biskupice v prospech: Jozef Varga, Devätinová č. 21, 821 06
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu, že pozemok je samostatná priľahlá plocha, ktorý slúži ako predzáhradka
a je dlhodobo oplotený súčasne s pozemkami registra „C“ parc. č. 2436 a 2437.
B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú
zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 9 :
Návrh na predaj pozemku parc. č. 3379/7, záhrada o výmere 334
m² na Ulici Svornosti v k. ú. Podunajské Biskupice v zmysle § 9a ods. 1 a/
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j.
formou obchodnej verejnej súťaže.
UZNESENIE č. 50/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
predaj pozemku parc. č. 3379/7, záhrada o výmere 334 m² na Ulici Svornosti
v k.ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
I. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Obchodnú verejnú súťaž vyhlási Miestny úrad Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava, zastúpený Mgr.
Zoltánom Pékom, starostom, IČO: 00641383, podľa § 9a ods.1 písm. a) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva
k nehnuteľnostiam v k.ú. Pod. Biskupice, za týchto podmienok:
1. Predávajúci (budúci vyhlasovateľ):
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61
Bratislava, zastúpená starostom Mgr. Zoltánom Pékom, IČO: 00641383
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predaj pozemku parc. č. 3379/7, záhrada o výmere 334 m² na Ulici Svornosti
v k.ú. Podunajské Biskupice, vedený na LV č. 1.
Všeobecná hodnota pozemkov v celkovej sume je 39 500,00 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola určená znaleckými posudkami
č.
105/2018 zo dňa 12.09.2018 a č. 10/2019 zo dňa 20.02.2019 vyhotovené znalcom
Ing. Viliamom Antalom, Levočská 11, 851 01 Bratislava
a v zmysle
predchádzajúceho súhlasu primátora č. 04 01 00 74 18 zo dňa 23.10.2018.
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kšiňanová
Číslo telefónu: 02/40209230
E-mail: katka.ksinanova@mupb.sk

4. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:
Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka musí obsahovať:
a) názov a sídlo, IČO predkladateľa – ak ide o právnickú osobu, číslo účtu
b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu, rodné číslo – ak ide o fyzickú osobu, číslo účtu
c) meno a priezvisko, rodné číslo, adresu miesta podnikania, číslo
živnostenského oprávnenia, IČO – ak ide o fyzickú osobu (podnikateľ), číslo
účtu
d) predmet žiadosti o kúpu
e) návrh kúpnej ceny za pozemok
f) spôsob úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na
účet vyhlasovateľa naraz, do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy
oboma zmluvnými stranami, a to na základe fotokópie kúpnej zmluvy
podpísanej oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 15 dní
po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ
odovzdá kupujúcemu najneskôr do 15 dní od zaplatenia kúpnej ceny.
g) V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote dohodnutej v písm. f) tohto
bodu (t.z. do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými
stranami) kúpnu cenu, má sa za to, že obe strany od zmluvy odstúpili
a zmluva sa od počiatku zrušuje.
h) Vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov.
i) Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou
správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku.
j) Uchádzači sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu
v prípade právnickej osoby), o tom, že uchádzač nemá záväzky voči
Miestnemu úradu Bratislava – Podunajské Biskupice a voči daňovému
úradu.
5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 4 090,- Eur
prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže. O tomto prevode predloží spolu so
súťažným návrhom odpis prevodného príkazu. Zložením finančnej
zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa vedený
v Tatra banke a.s., číslo účtu vo formáte IBAN:SK80 1100 0000 0026 2700
5541.
Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť
paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 15,- Eur, a to
v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Podunajské Biskupice.
Originál alebo kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú
účastníci súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej obálky
s označením podľa 5.12. Táto náhrada sa účastníkom súťaže nevracia.
Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do
kúpnej ceny.
Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 30 dní
odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia a v prípade odmietnutia
súťažného návrhu bude zábezpeka vrátená uchádzačovi najneskôr do 30

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.
5.16.

5.17.

dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa odmietnutia
súťažného návrhu.
V prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá zmluva s vybratým
účastníkom súťaže z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné
podmienky, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil
neuzavretie kúpnej zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom výpis
z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu
uchádzača v súťaži – nie starší ako 1 mesiac. Doklad musí byť predložený
v origináli.
Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť
vek 18 rokov. Fyzické osoby – podnikatelia sú povinní predložiť spolu
s návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako 1
mesiac.
Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej vo
vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.
Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po
uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.
Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo
budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú
odmietnuté.
Súťažný návrh môže byť doručený do podateľne Miestneho úradu
Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61
Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy
s označením: „Obchodná verejná súťaž Predaj pozemku parc. č. 3379/7 na
Ulici Svornosti – NEOTVÁRAŤ“, v termíne určenom vo vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa www.mupb.sk, na
úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Podunajské Biskupice do 11.30
hod., alebo zaslaný na adresu Miestneho úradu Bratislava – Podunajské
Biskupice s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručenia
návrhu poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej
zásielky vyhlasovateľovi.
Obhliadku nehnuteľností bude možné vykonať v termíne stanovenom vo
vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa
www.mupb.sk, na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Podunajské
Biskupice.
Súťažné podmienky a podklady bude možné prevziať u Mgr. Kataríny
Kšiňanovej, pracovníčky EO a SM na Miestnom úrade Bratislava –
Podunajské Biskupice.
Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a vyhodnocovanie súťažných
návrhov je neverejné. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na
úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Podunajské Biskupice, ako aj
na internetovej stránke www.mupb.sk v lehote do 15 dní odo dňa
vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
Výsledok súťaže podlieha schváleniu miestnemu zastupiteľstvu Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
Vybratému účastníkovi súťaže bude oznámený jej výsledok v lehote do 15
dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže miestnym
zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
Vyhlasovateľ a vybratý účastník súťaže uzatvoria kúpnu zmluvu do 30 dní
odo dňa vyhlásenia výsledku súťaže. V prípade, že návrh kúpnej zmluvy
predložený vyhlasovateľom nebude víťazným uchádzačom podpísaný
v lehote do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

súťaže, platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práv na uzatvorenie
kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú
verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy,
písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli
Miestneho úradu Bratislava – Podunajské Biskupice, na internetovej
stránke www.mupb.sk.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15
dní od rozhodnutia o odmietnutí.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného
návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh
z obchodnej verejnej súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu
najvhodnejšieho návrhu. V prípade jej predĺženia uverejní túto zmenu na
úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Podunajské Biskupice a na
internetovej stránke www.mupb.sk
Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou
v tejto obchodnej verejnej súťaží a účastníci súťaže v plnej miere znášajú
všetky náklady s ich účasťou v súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vypracovať a uzatvoriť kúpnu zmluvu
o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam výlučne len s víťazom súťaže.

6. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:
Kritérium pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena, pričom minimálna kúpna cena za nehnuteľnosti je vo výške 39 500,00 Eur.
7. Uzávierka na podávanie súťažných návrhov:
Súťažné návrhy je možné podávať do 30 dní odo dňa vyhlásenia obchodnej
súťaže.
V prípade, ak koniec lehoty pripadne na štátny sviatok, alebo na deň pracovného
voľna, za posledný deň pre podávanie súťažných návrhov sa považuje najbližší
pracovný deň.
II. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená podľa schválených podmienok
najneskôr do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia na internetovej stránke
vyhlasovateľa , t.z. www.mupb.sk, ako aj na úradnej tabuli vyhlasovateľa.
V prípade, ak nebude v tejto lehote vyhlásená, toto uznesenie stratí platnosť.
Termín a miesto na prevzatie súťažných podmienok a súťažných podkladov bude
uvedený vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke
vyhlasovateľa, t.z. www.mupb.sk, ako aj na úradnej tabuli vyhlasovateľa do 90 dní
od schválenia týchto podmienok v Miestnom zastupiteľstve Bratislava –
Podunajské Biskupice.
V prípade, že sa do obchodnej verejnej súťaže neprihlási žiadny záujemca, je
možné obchodnú verejnú súťaž opätovne vyhlasovať v pravidelných intervaloch,
až kým nedôjde k výberu najvhodnejšieho návrhu.
B: schvaľuje komisiu:
Predseda:

Ing. Peter Ágh – prednosta MiÚ

Členovia:

Tajomník:

Mgr. Ján Špaček – pov. ved. odd. organizačného a vnútornej správy
Mgr. Katarína Kšiňanová – referent EOaSM
Vlasta Pavlačková – referent EOaSM
Mgr. Katarína Kšiňanová
C: odporúča:

starostovi mestskej časti zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
a následne uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazom obchodnej verejnej súťaže.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti
Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Bod 10 : Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/34
o výmere 11,01 m2 na Korytnickej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice
v prospech: Andrea Šantorová, r. Šantorová, Korytnická
12954/12A, 821 06 Bratislava.
UZNESENIE č. 51/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
prechod nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/34 o výmere 11,01 m2 na
Korytnickej ul. na dobu neurčitú vo výške 44,04 €/rok v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Andrea Šantorová, r. Šantorová, Korytnická 12954/12A,
821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný stavbou – garážou vo
vlastníctve nájomcu.
B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú
zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti
Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 11: Návrh na predaj pozemku parc. č. 5683/19, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 115 m² v k.ú. Podunajské Biskupice, Ladislavovi
Szabóovi, Madáchova 33, 821 06 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. b
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
UZNESENIE č. 52/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
- odpredaj pozemku parc. č. 5683/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere
115 m² v k.ú. Podunajské Biskupice, Ladislavovi Szabóovi, Madáchova 33, 821
06 Bratislava v zmysle § 9a ods. 8 písm. b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov za celkovú sumu 12 000,00 €.
B: odporúča:
- starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať kúpnu
zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti
Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 12: Návrh nájmu nebytových priestorov v DK Vetvár na Biskupickej ul.
č. 15 o výmere 142,76 m2 (z toho dvor: 4 m2) a letnej terasy o výmere 39,40
m2 na dobu neurčitú za účelom poskytovania reštauračných služieb v k. ú.
Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže.
UZNESENIE č. 53/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
nájom nebytových priestorov v DK Vetvár na Biskupickej ul. č. 15 o výmere 142,76
m2(z toho dvor: 4 m2) a letnej terasy o výmere 39,40 m2 na dobu neurčitú za
účelom poskytovania reštauračných služieb v k. ú. Podunajské Biskupice formou
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
B: schvaľuje:
I. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Obchodnú verejnú súťaž vyhlási Miestny úrad mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava, zastúpený Mgr.
Zoltánom Pékom, starostom, IČO: 00641383, podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281-288
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy k predmetným nebytovým
priestorom.
1. Prenajímateľ (budúci vyhlasovateľ):
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61
Bratislava, zastúpená Mgr. Zoltánom Pékom, starostom, IČO: 00641383, Trojičné
námestie 11, 825 61 Bratislava
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
nájom nebytových priestorov len na poskytovanie reštauračných služieb na
Biskupickej ul. č. 15 o celkovej výmere: 142,76 m2 (z toho dvor: 4 m2, reštaurácia:
71,66 m2, kancelária: 5,63 m2, sklady, hygienické zariadenia, chodby: 61,47 m2) +
letná terasa o výmere 39,40 m2 na dobu neurčitú. Mestská časť Bratislava –
Podunajské Biskupice na základe zverovacieho protokolu č. 62/91 zo dňa
30.09.1991 je správcom nehnuteľnosti – objektu DK Vetvár, na Biskupickej ul.,
súpisné číslo č. 10 164, postaveného na pozemku registra „C“ parc. č. 583/5.
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 1395 hlavného mesta SR Bratislavy, vedená
na katastrálnom odbore Okresného úradu pre k. ú. Podunajské Biskupice.

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno a priezvisko: Vlasta Pavlačková
Číslo telefónu: 02/40209230
E-mail: vlasta.pavlackova@mupb.sk
4. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:
Súťažný návrh musí obsahovať:
a) názov a sídlo, IČO predkladateľa – ak ide o právnickú osobu, číslo účtu,
b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu, rodné číslo – ak ide o fyzickú osobu, číslo účtu,
c) meno a priezvisko, rodné číslo, adresu miesta podnikania, číslo
živnostenského oprávnenia, IČO – ak ide o fyzickú osobu (podnikateľ), číslo
účtu,
d) záväznú ponuku,
e) originál živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra alebo iný
príslušný doklad o registrácii subjektu,
f) predmet žiadosti o nájom,
g) výšku navrhovaného nájmu za predmetný nebytový priestor.
h) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov.
5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť
paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 15,- Eur, a to
v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Podunajské Biskupice.
Originál alebo kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú
účastníci súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej obálky
s označením podľa 5. 9. Táto náhrada sa účastníkom súťaže nevracia.
Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom výpis
z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu
uchádzača v súťaži – nie starší ako 1 mesiac. Doklad musí byť predložený
v origináli.
Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť
vek 18 rokov. Fyzické osoby – podnikatelia sú povinní predložiť spolu
s návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako 1
mesiac.
Uchádzači sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu
v prípade právnickej osoby), o tom, že uchádzač nemá záväzky voči
Miestnemu úradu Bratislava – Podunajské Biskupice a voči daňovému
úradu.
Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej vo
vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.
Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po
uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.

Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo
budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú
odmietnuté.
5.9. Súťažný návrh môže byť doručený do podateľne Miestneho úradu
Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy s označením:
„Obchodná verejná súťaž nájom nebytových priestorov v DK Vetvár
na poskytovanie reštauračných služieb na Biskupickej ul., k. ú.
Podunajské Biskupice
NEOTVÁRAŤ“, “, v termíne určenom vo
vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa
www.mupb.sk, na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Podunajské
Biskupice do 11.30. hod., alebo zaslaný na adresu Miestneho úradu
Bratislava – Podunajské Biskupice s hore uvedeným označením na obálke.
V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia považuje deň
doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
5.10. Obhliadku nebytových priestorov bude možné vykonať v termíne
stanovenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej
stránke vyhlasovateľa www.mupb.sk, na úradnej tabuli Miestneho úradu
Bratislava – Podunajské Biskupice.
Súťažné podmienky a podklady bude možné prevziať u Vlasty Pavlačkovej,
pracovníčky EO a SM na Miestnom úrade Bratislava – Podunajské
Biskupice.
5.11. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a vyhodnocovanie súťažných
návrhov je neverejné. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na
úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Podunajské Biskupice, ako aj
na internetovej stránke www.mupb.sk v lehote do 15 dní odo dňa
vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
5.12. Výsledok súťaže (víťaz súťaže) podlieha schváleniu miestnemu
zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
5.8.

5.13. Vybratému účastníkovi súťaže bude oznámený jej výsledok v lehote do 15
dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže miestnym
zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice .
5.14. Vyhlasovateľ a vybratý účastník súťaže uzatvoria nájomnú zmluvu do 30
dní odo dňa vyhlásenia výsledku súťaže. V prípade, že návrh nájomnej
zmluvy predložený vyhlasovateľom nebude víťazným uchádzačom
podpísaný v lehote do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov obchodnej
verejnej súťaže, platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práv na
uzatvorenie nájomnej zmluvy.
5.15. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú
verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy
písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli
Miestneho úradu Bratislava – Podunajské Biskupice, na internetovej
stránke www.mupb.sk.
5.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15
dní od rozhodnutia o odmietnutí.
5.17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného
návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh
z obchodnej verejnej súťaže.
5.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu
najvhodnejšieho návrhu. V prípade jej predĺženia uverejní túto zmenu na
úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Podunajské Biskupice a na
internetovej stránke www.mupb.sk.

5.19. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou
v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú
všetky náklady s ich účasťou v súťaži.
5.20. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu výlučne len
s víťazom súťaže.
6. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:
6.1. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena.
Minimálna cena musí byť stanovená v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2015
o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské a predškolské
zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených
s užívaním nebytových priestorov a s prenájmom pozemkov v majetku
a správe mestskej časti, schváleného Uznesením č. 24/2014-2018 zo dňa
03.02.2015 (znenie VZN je sprístupnené na www. mupb.sk : min. výška
nájmu za kancelárie: 45,- €/m2/rok, reštaurácie: 60,- €/m2/rok ,chodby,
sklady, hygienické zariadenia: 27,- €/m2/rok, letná terasa: zimné obdobie pozemok využívaný na podnikanie:10,- €/m2/rok + letné obdobie od 01.04.
do 31.10. - nájomné za pozemok pri zaujatí verejného priestranstva za letnú
terasu umiestnenú v nadväznosti na prevádzku: 60,- €/m2/rok ).
6.2.

K cene nájomného sa pripočíta úhrada zálohových platieb za spotrebu
energií a služieb v mesačných splátkach vo výške 663,88 €.

6.3.

Predmetný nebytový priestor je určený na poskytovanie reštauračných
služieb. Objekt nemôže slúžiť na prevádzkovanie hazardných hier,
reštauračné priestory musia byť výlučne nefajčiarske (bez vymedzenia
fajčiarskej časti a bez umiestnenia výherných hracích automatov).

7. Uzávierka na podávanie súťažných návrhov:
Súťažné návrhy je možné podávať do 30 dní odo dňa vyhlásenia obchodnej
súťaže. V prípade, ak koniec lehoty pripadne na štátny sviatok, alebo na deň
pracovného voľna, za posledný deň pre podávanie súťažných návrhov sa
považuje najbližší pracovný deň.
II. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená podľa schválených podmienok
najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia na internetovej stránke
vyhlasovateľa, t. z. www.mupb.sk, ako aj na úradnej tabuli vyhlasovateľa.
V prípade, ak nebude v tejto lehote vyhlásená, toto uznesenie stratí platnosť.
Termín a miesto na prevzatie súťažných podmienok a súťažných podkladov budú
uvedené vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke
vyhlasovateľa, t. z. www.mupb.sk, ako aj na úradnej tabuli vyhlasovateľa do 60 dní
od schválenia týchto podmienok v Miestnom zastupiteľstve Bratislava –
Podunajské Biskupice.
V prípade, že sa do obchodnej verejnej súťaže neprihlási žiadny záujemca
je možné obchodnú verejnú súťaž opätovne vyhlasovať v pravidelných intervaloch
až kým nedôjde k výberu najvhodnejšieho návrhu.

C: schválenie komisie:
Predseda:

Ing. Peter Ágh – prednosta MiÚ

Členovia:

Mgr. Ján Špaček
Mgr. Katarína Kšiňanová
Ing. Íldikó Virágová

Tajomník:

Vlasta Pavlačková – referent EOaSM
D: odporúča:

starostovi mestskej časti zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
a následne uzatvorenie nájomného vzťahu na nájom nebytových priestorov
s víťazom obchodnej verejnej súťaže.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti
Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 13 : Návrh prechodu nájmu časti pozemkov registra „C“ parc. č.
5407/8,9,10 o výmere 34,33 m2 pod objektom verejnej tržnice na Lotyšskej
ul., na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Miriam
Mravcová, r. Mravcová, Jána Ondruša 2816/47, 900 31 Stupava
UZNESENIE č. 54/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
prechod nájmu časti pozemkov registra „C“ parc. č. 5407/8,9,10 o výmere 34,33
m2 pod objektom verejnej tržnice na Lotyšskej ul. na dobu neurčitú vo výške
343,30 €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Miriam Mravcová,r.
Mravcová, Jána Ondruša 2816/47, 900 31 Stupava ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný stavbou –
verejnou tržnicou, v ktorej sa nachádza obchodný priestor v osobnom vlastníctve
nájomcu.
B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú
zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 14: Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5368/10 o výmere
10 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku
„Cukráreň u Joliky“ na Podunajskej ul. č. 24, na dobu určitú t. j. od 01. 04.
2019 do 30. 09. 2019, v prospech prevádzkovateľa: Pavel Michna, IČO:
32 109 890, Kríkova 16, 821 07 Bratislava
UZNESENIE č. 55/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 5368/10 o výmere 10 m2 pod letným
exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Cukráreň u Joliky“ na
Podunajskej ul. č. 24, na dobu určitú t. j. od 01. 04. 2019 do 30. 09. 2019 vo výške
260,71 € v prospech prevádzkovateľa: Pavel Michna, IČO: 32 109 890, Kríkova
16, 821 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu zachovania poskytovania služieb občanom Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice.
B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú
zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 15 :
Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29
o výmere 20 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na
prevádzku „ESPRESSO R&M“ na Korytnickej 3/A, na dobu určitú t. j. od
14.05.2019 do 30.09.2019 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech
prevádzkovateľa: Zuzana Kollárová, Rovinka 299, 900 41 Rovinka
UZNESENIE č. 56/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 20 m2 pod letným
exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „ESPRESSO R&M“ na
Korytnickej 3/A, na dobu určitú t. j. od 14.05.2019 do 30.09.2019 vo výške 460,27
€ v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech prevádzkovateľa: Zuzana Kollárová,
Rovinka 299/60A, 900 41 Rovinka ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu zachovania poskytovania služieb občanom
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú
zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 16 : Návrh nájmu predajného stánku č. 13 a pomocných priestorov
o celkovej výmere 15,32 m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“
parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Janette Horváthová - POPOLUŠKA, IČO: 41 334 540,
Tri vody V 1595/31, 900 45 Malinovo
UZNESENIE č. 57/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
nájom predajného stánku č.13 a pomocných priestorov o celkovej výmere 15,32
m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku
Latorická na dobu neurčitú vo výške 676,24 €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice
za účelom predaja Bio čapovanej drogérie a sirupov v prospech: Janette
Horváthová- POPOLUŠKA, IČO: 41 334 540, Tri vody V 1595/31, 900 45
Malinovo ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu zabezpečenia kvalitnejších trhových služieb pre občanov mestskej časti .
B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú
zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 18 : Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5543/25 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 50 m2 na Ipeľskej ul. č. 4 na dobu neurčitú v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: BOD Invest s.r.o., IČO: 47 341 505,
Majerská č. 56, 821 07 Bratislava
UZNESENIE č. 58/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
nájom pozemku registra „C“ parc. č. 5543/25 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 50 m2 na Ipeľskej ul. č. 4 na dobu neurčitú, v sume 500,- €/rok v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: BOD Invest s.r.o., IČO: 47 341 505, Majerská
č. 56, 821 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že pozemok je samostatná priľahlá plocha k nehnuteľnosti –
stavbe vo vlastníctve spoločnosti BOD Invest s.r.o.
B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú
zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 19 : Návrh nájmu predajného stánku č. 2 a pomocných priestorov o
celkovej výmere 12,43 m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc.
č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice
v prospech: ELITE Pizzeria-Kebab s.r.o., IČO: 51 968 215,
Obchodná 7579/A, 811 06 Bratislava
UZNESENIE č. 59/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
nájom predajného stánku č. 2 a pomocných priestorov o celkovej výmere 12,43 m2
nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická
na dobu neurčitú vo výške 548,13 €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice, za účelom
predaja zmrzliny v prospech: ELITE Pizzeria-Kebab s.r.o., IČO: 51 968 215,
Obchodná 7579/A, 811 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu zabezpečenia kvalitnejších trhových služieb pre
občanov mestskej časti .
B: odporúča :
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú
zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 20: Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2301 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2 na Požiarnickej ul. na dobu
neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Ďuriš Stanislav, r. Ďuriš
a Viera Ďurišová, r.Juranová, Požiarnická 9519/3, 821 06 Bratislava
UZNESENIE č. 60/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2301 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 92 m2 na Požiarnickej ul. na dobu neurčitú, vo výške 32,20 €/rok v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Ďuriš Stanislav, r. Ďuriš a Viera Ďurišová, r.
Juranová, Požiarnická 9519/3, 821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemok je samostatná priľahlá
plocha, ktorý slúži ako predzáhradka a je dlhodobo oplotený súčasne
s pozemkami registra „C“ parc. č. 2300/1,2
B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať dodatok
k nájomnej zmluve v zmysle bodu A tohto uznesenia .

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 21 :
Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/115
o výmere 16 m2 na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k.ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Vladimír Dudák, r. Dudák a Tatiana
Dudáková, r. Lavová, obaja bytom: Toryská 5067/40, 821 07 Bratislava
UZNESENIE č. 61/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: schvaľuje:
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/115 o výmere 16 m2 na
Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 vo výške 64,- €/rok v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Vladimír Dudák, r. Dudák a Tatiana Dudáková,
r. Lavová, obaja bytom Toryská 5067/40, 821 07 Bratislava ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o pozemok
zastavaný stavbou – garážou vo vlastníctve nájomcu.
B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať dodatok k
nájomnej zmluve v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 27 : Návrh na schválenie VZN MČ Bratislava – Podunajské Biskupice o
vyhradených plochách na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby do
Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2019.
UZNESENIE č. 62/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice zo dňa 30.04.2019 o vyhradených plochách pre voľby do Európskeho
parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2019.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 28 : Návrh zámeru na zabezpečenie zberu, likvidácie a zhodnocovania
odpadu od obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
dodávateľským spôsobom.
UZNESENIE č. 63/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: s c h v a ľ u j e :
Návrh zámeru na zabezpečenie zberu, likvidácie a zhodnocovania odpadu od
obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dodávateľským
spôsobom
B: o d p o r ú č a :
starostovi mestskej časti zabezpečiť
uznesenia.

výber dodávateľa v zmysle bodu A tohto

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
K bodu 29 : Návrh na zrušenie uznesenia č. 316/2014 – 2018, ktorým sa
schvaľuje zvýšenie osobného príplatku hlavným kuchárkam v základných
a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice od 1.6.2017 vo výške 100 € na 100 %
pracovného úväzku a k tomu príslušné odvody do poisťovní a Návrh
uznesenia č. ..., ktorým sa schvaľuje zvýšenie osobného príplatku
zamestnancov školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice od 1.5.2019 vo výške 100 € (spolu
na celú školskú jedáleň) na mesiac a k tomu príslušné odvody do poisťovní.
UZNESENIE č. 64/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: ruší:
Uznesenie č. 316/2014-2018, ktorým sa schvaľuje zvýšenie osobného príplatku
hlavným kuchárkam v základných a materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice od 1.6.2017 vo
výške 100 € na 100 % pracovného úväzku a k tomu príslušné odvody do poisťovní
B: schvaľuje:
uznesenie č. 64/2018-2022, ktorým sa od 01.05.2019 schvaľuje zvýšenie
osobného príplatku pre zamestnancov vo výške 35 euro na osobu, na mesiac
vrátane príslušných odvodov do poisťovní školských jedální, spadajúcich do
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
Zároveň mesačná výška príplatku na jedáleň bude minimálne 100 euro a k tomu
príslušné odvody do poisťovní. Táto odmena bude viazaná na jedáleň, nie
zamestnanca, a rozhodovať o výške pre konkrétneho zamestnanca bude riaditeľka, podľa výkonu zamestnanca.
C: odporúča:
Starostovi mestskej časti zabezpečenie platnosti Uznesenia č. 64/ 2018-2022

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 32 : Návrh na schválenie víťaza obchodnej verejnej súťaže na nájom
pozemku registra „C“ parc. č. 3176/6 – záhrady v ZO Radosť o výmere 312
m2 na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice.
UZNESENÍE č. 65/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A:schvaľuje
Víťaza obchodnej verejnej súťaže Ing. Jakuba Čermana, Orechová 20, 821 06
Bratislava na nájom pozemku registra „C“ parc. Č. 3176/6 – záhrady o výmere 312
m2 v ZO Radosť na dobu neurčitú vo výške 165,36 €/rok v k. ú. Podunajské
Biskupice.
B:odporúča
Starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú
zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 33) Návrh:
Dodatku č.2 k zriaďovacej listine Materskej školy Estónska 3, 821 06
Bratislava
Dodatku č.2 k zriaďovacej listine Materskej školy Linzbothova 18, 821 06
Bratislava
Dodatku č.2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 821
06 Bratislava.
UZNESENIE č. 66/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
schvaľuje
Dodatok č.2 k zriaďovacej listine Materskej školy Estónska 3, 821 06 Bratislava
Dodatok č.2 k zriaďovacej listine Materskej školy Linzbothova 18, 821 06 Bratislava
Dodatok č.2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou s vyučovacím
jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 821 06 Bratislava.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Bod 34 : Návrh na schválenie platu starostu mestskej časti od 01.05.2019.
UZNESENIE č. 67/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
schvaľuje
Plat starostu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice od 01.05.2019
v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
a) Plat starostu v zmysle § 3 a § 4 vyššie citovaného zákona vo výške 3.252,00 Eur,
zvýšený o 40% (+1.301,00 Eur), t. j. v celkovej výške 4.553,00 Eur

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Bod 2 : Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice.
Bod 22 : Informácia o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy v MČ po
zimnom období a návrh na odstránenie závad.
Bod 23 : Správa o vyhodnotení priebehu zimnej údržby komunikácií v MČ za
obdobie 01.12.2018 – 28.02.2019 a rozbor vynaložených nákladov.
Bod 24 : Správa o priebehu a výsledkoch výberových konaní v roku 2018.
Bod 25 : Správy o činnosti policajných orgánov v MČ za rok 2018.
Bod 26 : Informatívna správa o činnosti matričného úradu a EPO za rok
2018.
Bod 31 : Informácia o príprave návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. ..../2019 o miestnom
poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.
UZNESENIE č. 68/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

berie na vedomie
predloženú správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice, informáciu o stave miestnych komunikácií III.
a IV. triedy v MČ po zimnom období a návrh na odstránenie závad, správu
o vyhodnotení priebehu zimnej údržby komunikácií v MČ za obdobie 01.12.2018 –
28.02.2019 a rozbor vynaložených nákladov, správu o priebehu a výsledkoch
výberových konaní v roku 2018, správu o činnosti policajných orgánov v MČ za
rok 2018, informatívnu správu o činnosti matričného úradu a EPO za rok 2018,
informáciu o príprave návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice č. ..../2019 o miestnom poplatku za rozvoj na
území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

-----------------------------------------Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Za správnosť: Mgr. Ján Špaček
V Bratislave dňa 07.05.2019

