Zápisnica
z rokovania komisie ÚP, V, ŽP, OaCH Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
konaného dňa 16.02.2021 formou „per rollam“
Začiatok rokovania: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania: formou „per rollam“
ONLINE prítomní :
16:15 hod.
p.Lamoš
p.Krippel
p.Hanzel
p.Koiš

16:20 hod.
p.Lamoš
p.Krippel
p.Hanzel
p.Koiš
p.Boleček

Program:
1. Informácia o zimnej údržbe.
2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Pod. Biskupice na roky 2021 –
2023.
3. Vyhodnotenie a aktualizácia Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava
– Pod. Biskupice.
4. Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku registra „C“ parc.č. 5478/19
pod reklamným zariadením v počte 1 ks o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m v areáli
Základnej školy Podzáhradná na Podzáhradnej ul. na dobu určitú do
31.12.2022 v prospech spoločnosti: NUBIUM s.r.o., Trenčianska ul. 55, 821
09 Bratislava.
5. Zámer odpredať pozemky v záhradkárskej osade Radosť – informácia.
6. Rôzne.
K bodu 1/

Informácia o zimnej údržbe.
Ing. Štěrba, tajomník komisie, informoval komisiu o priebehu a čerpaní
rozpočtu na túto činnosť, upozornil, že určite prekročíme limit, ktorý bol
vysúťažený z dôvodu výkonov zimnej údržby.
Podotkol, že je to čiastočná informácia pretože zimná údržba stále je
ešte v činnosti, že zimná údržba ešte nie je ukončená.

UZNESENIE: Členovia komisie ÚP, V, ŽP, OaCH berú na vedomie informatívnu
správu o zimnej údržbe.
Hlasovanie:
p.Lamoš
ZA
p.Krippel
ZA
p.Hanzel
ZA
p.Koiš
ZA

K bodu 2/

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Pod. Biskupice na roky
2021 – 2023.
Ing. Štěrba, tajomník komisie, informoval komisiu o návrhu rozpočtu
v položkách PROGRAM 6, PROGRAM 7, PROGRAM 11, ktoré sa
týkajú odd.ŽP,OaCH, ako, akým spôsobom ideme tento rozpočet
využiť.

UZNESENIE: Členovia komisie ÚP, V, ŽP, OaCH odporúčajú MiZ schváliť predložený

rozpočet bez pripomienok.
Hlasovanie:
p.Lamoš
p.Krippel
p.Hanzel
p.Koiš
p.Boleček
K bodu 3/

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
Vyhodnotenie a aktualizácia Akčného plánu rozvoja Mestskej časti
Bratislava – Pod. Biskupice.
Ing. Lamoš predseda komisie informoval členov komisie o vyhodnotení
a aktualizácii „akčného plánu“.

UZNESENIE: Členovia komisie ÚP, V, ŽP, OaCH berú na vedomie a odporúčajú
materiál predložiť na rokovanie MiZ bez pripomienok.
a/ Pravidelný odpočet realizácie akčného plánu rozvoja MČ Bratislava –
Podunajské Biskupice
Hlasovanie:
p.Lamoš
ZA
p.Krippel
ZA
p.Hanzel
ZA
p.Koiš
ZA
p.Boleček
ZA
UZNESENIE: Členovia komisie ÚP, V, ŽP, OaCH berú na vedomie a odporúčajú
materiál predložiť na rokovanie MiZ bez pripomienok.
b/ Aktualizáciu akčného plánu rozvoja MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Hlasovanie:
p.Lamoš
ZA
p.Krippel
ZA
p.Hanzel
ZA
p.Koiš
ZA
p.Boleček
ZA

K bodu 4/

Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku registra „C“
parc.č. 5478/19 pod reklamným zariadením v počte 1 ks
o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m v areáli Základnej školy Podzáhradná
na Podzáhradnej ul. na dobu určitú do 31.12.2022 v prospech
spoločnosti: NUBIUM s.r.o., Trenčianska ul. 55, 821 09 Bratislava.
Ing. Lamoš, predseda komisie informoval členov komisie o tomto bode
o predĺžení nájmu pod reklamným zariadením ... , nastala diskusia
s tým, že ani jeden člen komisie nevyjadril súhlas, aby pri škole bol
tento reklamný „smog“.

UZNESENIE: Členovia komisie ÚP, V, ŽP, OaCH neodporúčajú predĺžiť nájom
a neodporúčajú materiál predložiť na rokovanie MiZ.
Hlasovanie:
p.Lamoš
ZA
p.Krippel
ZA
p.Hanzel
zdržal sa
p.Koiš
ZA
p.Boleček
ZA
K bodu 5/

Zámer odpredať pozemky v záhradkárskej osade Radosť –
informácia.
Ing. Lamoš, predseda komisie, informoval o tomto bode členov komisie
a všetci členovia komisie vyjadrili svoj nesúhlas k zámeru odpredať
pozemky v záhradkárskej osade „Radosť“.

UZNESENIE: Členovia komisie ÚP, V, ŽP, OaCH neodporúčajú odpredať pozemky a
neodporúčajú materiál predložiť na rokovanie MiZ.
Hlasovanie:
p.Lamoš
ZA
p.Krippel
ZA
p.Hanzel
ZA
p.Koiš
ZA
p.Boleček
ZA

6. Rôzne:
1. Komisia ÚP, V, ŽP,OaCH žiada vedenie úradu aby poslali komisii informácie
o Uzbeckej , t.j. architektonickú štúdiu + vizualizáciu tohto projektu.
2. Komisia ÚP, V, ŽP, OaCH odporúča vedeniu úradu , aby navrhol plán
odstraňovania bilbordov v MČ Podunajské Biskupice.
3. Komisia ÚP, V, ŽP, OaCH odporúča vedeniu úradu urobiť audit na pozemkoch
MČ Podunajské Biskupice všetkých bilbordov , urobiť právny návrh na odstránenie
bilbordov v MČ PB a tiež dať informáciu či stávajúce bilbordy sú v tabuľke
pohľadávky alebo záväzky.
4. Komisia ÚP, V, ŽP, OaCH sa dohodla, že rokovanie komisie bude vždy vo štvrtok
16:00 hod či ONLINE alebo prezenčne, podľa možností a situácie.

Predseda Ing. Roman Lamoš a všetci členovia komisie ÚP,V,ŽP,OaCH, p. Boris
Boleček, Mgr. Stanislav Koiš, Mgr.PhD. Mikuláš Krippel, Tomáš Pindúr, Martin Šuňal
a Pavol Hanzel sa vyjadrili ku všetkým bodom komisie formou „per rollam“.

Ing. Roman Lamoš
predseda komisie ÚP, V, ŽP, OaCH

Bratislava 17.02.2021

