MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava

Zápisnica
z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 27. 04. 2021
Prítomní:

Mgr. Zoltán Pék
Ing. Mariana Páleníková
Mgr. Ján Komara
poslanci
pracovníci MiÚ
hostia

starosta mestskej časti
prednostka miestneho úradu
miestny kontrolór
podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

-

Navrhnutý program :
01
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03

04

05

06
07

08

09

27
10
11
12
13

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 23.02.2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice č. ..../2021 z 27. apríla .2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava–Podunajské Biskupice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám a rodinám so
zdravotne znevýhodneným dieťaťom.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice č. ...../2021 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov
na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Návrh Memoranda č. 2 o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Podunajské
Biskupice a Hviezdnou 1, s.r.o. a Hviezdnou 2, s.r.o..
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice č. 5/1996, v znení Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 3/2001, č. 1/2005
a č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Centrum Podunajské Biskupice.
Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č............ /2021 z.......... 2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice k návrhu dodatku
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravujú
pôsobnosti a spolupráca hlavného mesta a mestských častí v oblasti sociálnych vecí
(zmena čl. 31 a 32).
Informačné správy o činnosti policajných orgánov v mestskej časti za rok 2020.
Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2021.
Návrh rozpočtu a návrh podujatí pri príležitosti 800-stého výročia prvej písomnej
zmienky o Podunajských Biskupiciach.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ pare. č. 5368/10 o výmere 10 m2 pod letným
exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Cukráreň u Joliky“ na
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Podunajskej ul. č. 24, na dobu určitú, t j. od 01.05. 2021 do 30. 09. 2021 y prospech
prevádzkovateľa: Pavel Michna, IČO: 32 109 890, Kríková 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.
Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ pare. č. 5478/29 o výmere 20 m2 pod letným
exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „ESPRESSO R&M“ na
Korytnickej 3/a na obdobie od 01.06.2021 do 15.09.2021 v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech prevádzkovateľa: Zuzana Kollárová, Školská 299, 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.
Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ pare, č.1414 o výmere 19 m2 na
Vetvárskej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Jozef
Novoveský, Orenburská 42, 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.
Návrh prechodu nájmu pozemkov registra „C“ pare. č. 3176/5 - záhrada o výmere
274 m2 a pare. č. 3176/29 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v
záhradkárskej osade Radosť na dobu určitú do 31.5.2023, v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Zlatica Mrázová, 62, Mlynská 627/20, 900 44 Tomášov 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.
Návrh zámeru nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 - záhrada o výmere
273 m2 na Pšeničnej ul. na dobu určitú - na dva roky, 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.
Návrh prevádzkovej doby pre prevádzku Pizza Frado, Podunajská 28, 821 06
Bratislava, prevádzkovateľa: Marian Doronyay, IČO: 47 202 327, Malobielska 34, 900
24 Veľký Biel.
Návrh na predĺženie platnosti PHRSR Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.
Návrh na schválenie variantu revitalizácie verejného priestranstva pri pošte Bratislava
214 (Uzbecká).
Návrh ideového zámeru zriadenia Zariadenia opatrovateľskej služby mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice.
Informácia o činnosti bytovej komisie, o stave bytového fondu, o uzatvorených
a ukončených nájomných zmluvách v období od 24.9. 2019 do 31.12.2020.
Informácia - Hodnotenie priebežného plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb
mestskej častí Bratislava-Podunajské Biskupice.
Správa o vyhodnotení zimnej údržby za obdobie od 01.12.2020 do 28.02.2021.
Informácia o stave miestnych komunikácií III. a IV. Triedy na území mestskej časti po
zimnom období 2020 – 21 a návrh na odstránenie závad.
Informačná správa o činnosti matričného úradu za rok 2020.
Rôzne, interpelácie poslancov.
Záver.

K bodu 01) Otvorenie.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov mestskej časti, prednostku miestneho úradu,
pracovníkov miestneho úradu hostí a občanov mestskej časti. Následne vyzval
poslancov aby sa prezentovali.
prítomní: 13

neprítomní: 2

prezentovalo sa: 11

2

neprezentovalo sa: 2

Konštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na zasadnutie sa
dostavil poslanec Mikuláš Krippel. Poslanci na výzvu starostu pristúpili
k hlasovaniu o návrhu zloženia návrhovej komisie a overovateľoch zápisnice.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 1

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Ing. Peter Tóth. Poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu
programu.
za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 276/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Barbora Lukáčová - predsedkyňa,
Pavol Kubiš
Ing. Ildikó Virágová

2. overovateľov zápisnice:

Iveta Daňková,
Boris Vereš
B) s c h v a ľ u j e

návrh programu rokovania.
K bodu 02) Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 23.02.2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Po
krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 277/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 23.02.2021.

za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 03) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice č. ..../2021 z 27. apríla .2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
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UZNESENIE č. 278/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č.1/2021
z 27. apríla.2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské
Biskupice.

za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

K bodu 04) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám
a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia uviedla vedúca oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky Mgr. Bibiána Guldanová. Poslankyňa Barbora
Lukáčová ako aj poslanec Boris Vereš poďakovali za predložený materiál
a požiadali o jeho podporu. S pozmeňujúcim návrhom o názve predloženého
VZN vystúpil poslanec Pavol Kubiš. Do diskusie sa prihlásila občianka p.
Medveďová. Poslanci svojim hlasovaním jej udelili slovo.
za: 13

za: 14

proti: 0

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

Občianka Medveďová predniesla návrh na úpravu obdobia od 1. septembra
školského roku. Mgr. Bibiána Guldanová uviedla, že uvedený návrh by si musel
osvojiť niektorý z poslancov a predložiť ako pozmeňujúci návrh. Následne
vystúpila poslankyňa Izabella Jégh a uviedla, že si osvojuje uvedený návrh
a predkladá ho ako pozmeňujúci návrh – zmeniť v znení predloženého VZN
slovné spojenie kalendárny rok za školský rok. Následne poslankyňa Barbora
Lukáčová požiadala o prestávku. Po prestávke poslanci pristúpili k hlasovaniu
o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Jégh.
.
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasoval: 1
neprítomní: 0
Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu (zmena
názvu VZN) poslanca Pavla Kubiša.

za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 0

Napokon poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu VZN v znení schválených
pozmeňujúcich návrhov.
za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

Uvedenými hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 279/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
a mnohodetným rodinám č. 2/2021 zo dňa 27. apríla 2021 s účinnosťou od 1. júna 2021.
K bodu 05) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice č. ...../2021 o bližších podmienkach poskytovania finančných
prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Bibiána Guldanová. Po krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 280/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately č. 3/2021, zo dňa 27. apríla 2021,
s účinnosťou od 15. mája 2021.
za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

K bodu 06) Návrh Memoranda č. 2 o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava –
Podunajské Biskupice a Hviezdnou 1, s.r.o. a Hviezdnou 2, s.r.o..
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Poslanec Pavol Kubiš
požiadal o zodpovedanie svojich otázok ohľadne poplatku za rozvoj v rámci
prejednávaného projektu a nového pripravovaného stavebného zákona.
Odpovede predniesla Ing. Elena Borková odborne spôsobilá osoba na
obstarávanie UPP a UPD. Po následnej diskusii poslancov sa o slovo prihlásil
obyvateľ pán Medveď.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 2

neprítomní: 0

Po hlasovaní o udelení slova pán Medveď predniesol námietky časti
obyvateľov. Poukázal na to, že napriek petícii občanov a pripomienkam
samotných poslancov sa do predkladaného memoranda nezasiahlo
výraznejšie. Zároveň poukázal na skutočnosti z nedávnej minulosti riešeného
areálu, ktoré vyvolávajú pochybnosti o uskutočniteľnosti a zároveň o výhodnosti
pre mestskú časť predkladaného zámeru. Na základe uvedeného vyslovil
pochybnosti o dôveryhodnosti samotného vlastníka nehnuteľnosti a investora.
Poukázal na nedostatočné záruky zo strany investora a potrebu zmluvných
ustanovení, ktoré by tieto záruky riešili. Navrhol aby z uvedených dôvodov
predložený návrh memoranda a návrh VZN v predkladanej podobe poslanci
neschválili a aby boli následne vyrokované lepšie podmienky. Pripomienky
pána Medveďa vo svojom vystúpení podporil aj poslanec Mikuláš Krippel. Do
diskusie sa prihlásila zástupkyňa investora pani Elena Segečová.
za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1
5

neprítomní: 0

Po hlasovaní o udelení slova vysvetlila postoj investora a zodpovedala na
predchádzajúce otázky poslancov. Uviedla, že požadované záruky sú
definované práve v územnom pláne. Po následnej diskusii starosta mestskej
časti vyhlásil na žiadosť poslanca Borisa Vereša prestávku. Po prestávke sa
o slovo prihlásila občianka pani Medveďová, čo poslanci svojim hlasovaním
schválili..
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 2

neprítomní: 0

Občianka predniesla pochybnosti k predkladanému návrhu. Uviedla, že aktivisti
kontaktovali aj jedného zo spolumajiteľov, ktorý im potvrdil, že formy a modely
realizácie sú stále otvorené. Uviedla, že všetky návrhy aktivistov boli
zamietnuté. Poslanec Roman Lamoš následne predložil pozmeňujúci návrh na
zmenu uznesenia (zapracovať garancie investora a následne zvolať zasadnutie
miestneho zastupiteľstva). Do diskusie sa prihlásil občan pán Medveď st.
a poslanci mu svojim hlasovaním udelili slovo
za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

Uviedol, že problémové sú predovšetkým plánované veľké stavby, ktoré zmenia
charakter aj samotného územia a dodal, že nebolo prezentované ani
hospodárske vyčíslenie, za akých podmienok to majiteľ dokáže prevádzkovať.
Požiadal poslanecký zbor o zváženie schválenia predkladaného materiálu. Po
vystúpení pána Medveďa sl. sa do diskusie prihlásila občianka. Poslanci jej
svojim hlasovaním
za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

udelili slovo. Občianka, uviedla že podľa všetkých dostupných informácií
ekonomický zámer investora je predradený všeobecnému záujmu obyvateľov.
Uviedla, že ohlasy obyvateľov boli nedostatočne vypočuté. Po vystúpení
občianky starosta mestskej časti ukončil diskusiu a poslanci pristúpili
k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu poslanca Romana Lamoša.
za: 4

proti: 5

zdržali sa: 6

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o pôvodnom návrhu uznesenia
a svojim hlasovaním schválili
UZNESENIE č. 281/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
Memorandum č. 2 o spolupráci uzatvorené v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník medzi stranami: Mestská časť Bratislava–Podunajské Biskupice
a Hviezdna 1, s.r.o IČO : 50530143 a Hviezda 2, s.r.o IČO : 50530810
za: 8

proti: 1

zdržali sa: 6

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

Starosta mestskej časti vyzval poslancov k hlasovaniu o zmene poradia bodov
zasadnutia – presunutia bodu 27 pred bod 10. Poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
schválili predložený návrh na zmenu poradia bodov programu.
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za: 14

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

K bodu 07) Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 5/1996, v znení
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice č. 3/2001, č. 1/2005 a č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k materiálu
predniesla Ing. Elena Borková. V rámci diskusie vystúpila poslankyňa Ildikó
Virágová s pozmeňujúcimi návrhmi k zneniu uznesenia. Následne svoj
pozmeňujúci návrh predniesol poslanec Roman Lamoš. Poslanec Pavol Kubiš
a poslankyňa Barbora Lukáčová vo svojich vystúpeniach podporili pozmeňujúci
návrh poslankyne Ildikó Virágovej. Do diskusie sa prihlásila Elena Segečová a
poslanci svojim hlasovaním rozhodli o udelení slova
za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

Pani Segečová predniesla súhlasné stanovisko investora s navrhovanými
podmienkami, že športoviská musia byť skolaudované skôr ako ubytovacie
zariadenia. Miestny kontrolór položil otázku, či prípadne schválené zmeny
v záväznej časti materiálu budú v súlade so súhlasným stanoviskom
príslušných orgánov okresného úradu Bratislava. Ing. Elena Borková
odpovedala, že uvedené úpravy nemenia koncepciu a prípadne schválená
uvedená požiadavka je úplne legitímna. Poslanci pristúpili k hlasovaniu
o udelení slova občanovi, ktorý sa prihlásil do diskusie.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 1

neprítomní: 0

Občan pán Medveď vyjadril súhlas so zámerom no súčasne poukázal na
vyvíjanie časového nátlaku na schválenie predkladaného zámeru
a nedostatočnú verejnú diskusiu. Poukázal na riziko, že by plochy plánované
ako ihriská mohli byť v budúcnosti zastavané. Na uvedené odpovedal Ing.
Elena Borková ako aj poslanec Roman Lamoš a poslankyňa Barbora Lukáčová
v zmysle, že nie je možné zastavať tieto plochy definované ako športoviská. Po
následnej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu
poslanca Romana Lamoša
za: 3

proti: 4

zdržali sa: 7

nehlasoval: 0

neprítomní: 1

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Ildikó
Virágovej.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 6

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

Následne poslanecký zbor miestneho zastupiteľstva pristúpil k hlasovaniu
o návrhu ako celku v zmysle prijatého pozmeňujúceho návrhu.
za: 9

proti: 1

zdržali sa: 5

nehlasoval: 0

Svojimi hlasovaniami poslanci schválili
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neprítomní: 0

UZNESENIE č. 282/2018-2022

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po
prerokovaní
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Stanovisko Okresného úradu Bratislava, Odboru výstavby a bytovej politiky, ako
príslušného orgánu územného plánovania, podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, č.j. OUBA-OSZP3-2021/040823-023 zo dňa 24.3. 2021.
B. s c h v a ľ u j e
1. Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice č. 4/2020 –
upravený návrh, sprac. Ing. arch. Ján Mezei, v 3/2021
s nasledovnými pripomienkami - upraviť text záväznej časti nasledovne:
A „obmedzene prípustná funkčná náplň
• stavby a zariadenia služieb, t.j. občianskej vybavenosti trhového charakteru,
najmä hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé
pobyty, viazané na prevádzku športového areálu.
• byty v objektoch funkcie – služobné byty
• podiel zariadení občianskej vybavenosti v maximálnom rozsahu funkčnej plochy
– šport, telovýchova a voľný čas stanovuje aktuálne platný Územný plán
Hlavného mesta SR Bratislavy r. 2007 v znení zmien a doplnkov“
B. Do záväznej časti dokumentácie zapracovať požiadavku, že športové objekty
areálu musia byť právoplatne skolaudované pred kolaudáciou ubytovacích
zariadení.
C. Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie bude okrem
športového areálu obsahovať všetky investičné aktivity, k realizácii ktorých sa
investor ako aj všetky nástupnícke organizácie preberajúce práva a povinnosti
stavebníka, zaviazal/zaviazali v memorande prijatom uznesením miestneho
zastupiteľstva č. 281/2018-2022 zo dňa 27.04.2021.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č.
4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice č. 6/1996, v znení Všeobecne záväzných nariadení Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice č. 3/2001, č. 1/2005 a č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice, v znení zmien a
doplnkov, s účinnosťou 13. mája 2021
3. Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k Návrhu zmien a doplnkov
4/2020 Územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice č.4/2020, ktorého
neoddeliteľnou súčasťou je vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom
prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov č. 4/2020 Územného plánu zóny Centrum Podunajské Biskupice
C. u k l a d á
prednostke miestneho úradu
obstarať čistopis Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice
č. 4/2020, spracovaný v zmysle schválených výsledkov rokovania miestneho zastupiteľstva.
Textová časť ZaD ÚPN-Z C bude spracovaná ako príloha textovej časti schváleného
Územného plánu zóny Podunajské Biskupice - Centrum z roku 1996, zmien a doplnkov tejto
dokumentácie z roku 2001, 2005 a 2015. Grafická časť ZaD ÚPN-Z C, z dôvodu
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zabezpečenia prehľadnosti, bude premietnutá do nového hlavného výkresu Regulačné
princípy, ktorého sa prioritne zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie týkajú, so
zachytením právneho stavu k dátumu schválenia zmien a doplnkov.

K bodu 08) Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č............ /2021 z.......... 2021 o ochrannom pásme pohrebísk na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k materiálu uviedol
vedúci oddelenia životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva Ing.
Stanislav Štěrba. Po krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu
o predloženom návrhu uznesenia a svojim hlasovaním prijali
UZNESENIE č. 283/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
nesúhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. ....../2021 z ... 2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.
za: 11

proti: 0

zdržali sa:0

nehlasoval: 3

neprítomní: 1

K bodu 09) Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice k návrhu
dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa
upravujú pôsobnosti a spolupráca hlavného mesta a mestských častí v oblasti
sociálnych vecí (zmena čl. 31 a 32).
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Bibiána Guldanová. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 284/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
nemá pripomienky
k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa
upravujú pôsobnosti a spolupráca hlavného mesta a mestských častí v oblasti sociálnych
vecí (zmena čl.31 a 32) v predloženom znení.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 1

za: 13

proti: 0

K bodu 27)

Informačné správy o činnosti policajných orgánov v mestskej časti za rok
2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Správu o výsledkoch práce a činnosti
Obvodného oddelenia PZ Bratislava - Podunajské Biskupice, odboru
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poriadkovej polície, Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II v mestskej časti
Bratislava - Podunajské Biskupice za rok 2020 predniesol riaditeľ Obvodného
oddelenia PZ Bratislava - Podunajské Biskupice mjr. Mgr. Ľubomír Miňo.
Následne odpovedal v rámci diskusie na otázky poslancov. Doplňujúce
informácie o Správe o činnosti Mestskej polície Expozitúry Bratislava II v MC
Bratislava Podunajské Biskupice za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020
predniesol hl. kom. JUDr. Jaroslav Tuleja veliteľ MsP expozitúra Bratislava II.
Poslanci po následnej diskusii pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 285/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Informačné správy o činnosti policajných orgánov v mestskej časti Bratislava–Podunajské
Biskupice za rok 2020.

zdržali sa: 0

za: 12

proti: 0

nehlasoval: 1

K bodu 10)

Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2021.

neprítomní: 2

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca
oddelenia ekonomického a správy majetku Mgr. Zuzana Švarc Harisová. Bez
diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 286/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
A. berie na vedomie
1.)
za: 14

čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice k 31.03.2021
proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 1

Na základe žiadosti poslanca Borisa Bolečeka predsedajúci rozhodol o desaťminútovej
prestávke v rokovaní.
K bodu 11) Návrh rozpočtu a návrh podujatí pri príležitosti 800-stého výročia prvej písomnej
zmienky o Podunajských Biskupiciach.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca
oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beata Biksadská. Poslankyňa Barbora
Lukáčová a poslanec Stanislav Koiš požiadali o podporu predloženého návrhu.
Poslanec Boris Boleček predložil pozmeňujúci návrh s požiadavkou navýšenia
predkladaného návrhu rozpočtu o 10150,-Eur a rozšírenie sortimentu
upomienkových predmetov. Poslankyňa Izabella Jégh oboznámila účastníkov
zastupiteľstva o pripravovanej publikácii o architektonických pamiatkach
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Podunajských Biskupíc a ďalších pripravovaných akciách v súvislosti s výročím
prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach a zároveň vyjadrila
rozčarovanie, že bez vedomia pracovnej komisie k príprave 800-stého výročia
boli vyrobené plagáty. Starosta uviedol, že uvedené plagáty boli vyrobené na
základe jeho pokynu. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu
uznesenia v zmysle spoločného pozmeňujúceho návrhu poslankyne Izabelly
Jégh a Borisa Bolečeka
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Svojim hlasovaním miestne zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 287/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
A. schvaľuje
1. Návrh podujatí pri príležitosti 800-stého výročia prvej písomnej zmienky
o Podunajských Biskupiciach.
2. Navýšenie rozpočtu v PROGRAME 10 KULTÚRA, PODPROGRAM 10.1 PODPORA
A ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ v celkovej výške o 90 000 €.
3. Rozpočtové určenie finančných prostriedkov v celkovej výške 90 000 € podľa prílohy
Rozpočet a plán podujatí pri príležitosti 800-stého výročia prvej písomnej zmienky
o Podunajských Biskupiciach.
4. Zmeny rozpočtového určenia podľa bodu 3 tohto uznesenia možno vykonať len na
základe uznesenia miestneho zastupiteľstva.
B. žiada
1. Starostu mestskej časti po ukončení projektu uskutočneného pri príležitosti 800-stého
výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach o predloženie
vyhodnotenia a vyúčtovania podľa položkového rozpočtu.

K bodu 12) Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Zuzana Švarc Harisová. Poslankyňa Ildikó Virágová požiadala o objasnenie
skutočnosti, že v predloženom materiály je nesúlad v návrhu navýšenia
finančných prostriedkov na tri projekty „Zvýšenie kľúčových kompetencií
žiakov“, pričom rozdiel predstavuje sumu 3865.31,-Eur. Vysvetlenie podala Mgr.
Zuzana Švarc Harisová, že uvedená suma bola použitá na uhradenie 2 faktúr
ZŠ Podzáhradná. Poslankyňa Barbora Lukáčová uviedla, že sa jedná o vážne
porušenie, keďže účelovo viazané prostriedky boli použité na iný ako schválený
účel. Zároveň požiadala o vysvetlenie neoprávnených výdavkov v daných
projektoch ako aj o skutočnosť, že v návrhu rozpočtu nebolo počítané
s prevádzkovými nákladmi materských škôl. Na uvedené otázky podali odpoveď
prednostka Ing. Mariana Páleníková a vedúca oddelenia ekonomického
a správy majetku Mgr. Zuzana Švarc Harisová. Poslanec Pavol Kubiš požiadal
miestneho kontrolóra o vykonanie kontroly pri uvedených projektoch. Po
diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu s doplnením ako bolo
schválené pri predchádzajúcom bode programu. Svojim hlasovaním prijali
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UZNESENIE č. 288/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
A. schvaľuje
1.) I. zmenu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021 v nasledovnej
štruktúre
Schválený
rozpočet
BEŽNÉ PRÍJMY

Upravený
rozpočet

Zmena
rozpočtu

10 760 150,00 €

- €

10 760 150,00 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

20 000,00 €

- €

20 000,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

480 000,00 €

- €

480 000,00 €

€

11 260 150,00 €

CELKOM:

11 260 150,00 €
Schválený
rozpočet
na rok 2021

BEŽNÉ VÝDAVKY

Návrh
na I. zmenu
rozpočtu

Návrh rozpočtu
po úprave

10 207 353,00 €

90 000,00 €

10 297 353,00 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

393 044,00 €

75 908,00 €

468 952,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

20 753,00 €

- €

20 753,00 €

10 621 150,00 €

165 908,00 €

10 787 058,00 €

CELKOM:

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 3

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

K bodu 13) Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ pare. 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 01.05. 2021 do 30. 09. 2021 y
prospech prevádzkovateľa: Pavel Michna, IČO: 32 109 890, Kríková 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.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
Miestne zastupiteľstvo opustila poslankyňa Barbora Lukáčová. Poslanci
miestneho zastupiteľstva bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 289/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
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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 01.05.2021 do 30. 09. 2021 za cenu vo výške 217,37 € 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.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 3

K bodu 14) Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ pare. č. 5478/29 o výmere 20 m2 pod
letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „ESPRESSO R&M“
na Korytnickej 3/a na obdobie od 01.06.2021 do 15.09.2021 v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech prevádzkovateľa: Zuzana Kollárová, Školská 299, 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.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
Poslanci bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 290/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní

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 01.06.2021 do 20.09.2021 za cenu vo výške 429,58 € v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech prevádzkovateľa: Zuzana Kollárová, Školská 299, 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.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 15) Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ pare, č.1414 o výmere 19 m2 na
Vetvárskej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Jozef
Novoveský, Orenburská 42, 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.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
Poslanci bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 291/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
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A: schvaľuje:
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 1414 o výmere 19 m2 na Vetvárskej ul. na
dobu neurčitú za cenu vo výške 76,- €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Jozef
Novoveský, Orenburská 42, 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.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 3

K bodu 16) Návrh prechodu nájmu pozemkov registra „C“ pare. č. 3176/5 - záhrada o
výmere 274 m2 a pare. č. 3176/29 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20
m2 v záhradkárskej osade Radosť na dobu určitú do 31.5.2023, v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Zlatica Mrázová, 62, Mlynská 627/20, 900 44
Tomášov 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.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
Poslanci bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 292/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní

A: schvaľuje:
prechod nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 3176/5 – záhrada o výmere 274 m2
a parc. č. 3176/29 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v záhradkárskej
osade Radosť na dobu určitú do 31.5.2023 vo výške 205,80 €/rok, k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech Zlatica Mrázová, 62, Mlynská 627/20, 900 44 Tomášov 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 na
pozemku registra „C parc. č. 3176/29 sa nachádza stavba – záhradná chatka so súp.
číslom 10 853 vo vlastníctve nájomcu v zmysle LV č. 4869.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 3

K bodu 17) Návrh zámeru nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 - záhrada o
výmere 273 m2 na Pšeničnej ul. na dobu určitú - na dva roky, 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.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
Poslanci bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 293/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
A: schvaľuje:
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zámer nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 – záhrada o výmere 273 m2 na
Pšeničnej ul. na dobu určitú - na dva roky 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, v zmysle § 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 predmetnému pozemku.
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 časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 - záhrada o výmere 273 m2 na Pšeničnej
ul. v k. ú. Podunajské Biskupice. Predmetný pozemok je zapísaný na LV č. 1 Hlavného
mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti zverovacím protokolom č. 61/91 zo
dňa 30. 09. 1991.
Cena nájmu pozemku bude určená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MČ
Bratislava – Podunajské Biskupice č. 2/2020 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 prenájom pozemkov v majetku a
správe Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice schváleného Uznesením č.
217/2018-2022 dňa 22.09.2021 (pozemky využívané na záhradkárske účely: 0,70 €/m2/rok).
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 pozemku,
g) výšku navrhovaného nájmu za predmetný pozemok,
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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.
5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

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.
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 časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 na Pšeničnej 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.
Obhliadku pozemku 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.
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.
Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže
oznámený jej výsledok.
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.
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.
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5.16.

5.17.

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.
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.
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. 2/2020 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. 217/2018-2022 zo dňa 22.09.2020 (znenie VZN je sprístupnené na
www. mupb.sk, minimálna výška nájmu je 0,70 €/m2/rok) .
6.2. Účel využitia predmetného pozemku: záhrada.
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:
Členovia:
Tajomník:

Ing. Iveta Laurovičová
Bc. Rudolf Héger, Mgr. Katarína Kšiňanová
Vlasta Pavlačková – referent EOaSM
D: odporúča :

starostovi mestskej časti zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a následne
uzatvorenie nájomného vzťahu na nájom pozemku s víťazom obchodnej verejnej súťaže.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1
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neprítomní: 3

K bodu 18) Návrh prevádzkovej doby pre prevádzku Pizza Frado, Podunajská 28, 821 06
Bratislava, prevádzkovateľa: Marian Doronyay, IČO: 47 202 327, Malobielska
34, 900 24 Veľký Biel.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
Poslanec Boris Boleček uviedol, že po jednotlivých vchodoch už kolujú letáky
s pomenenou prevádzkovou dobou, čo nepovažuje za slušné. Poslankyňa
Izabella Jégh uviedla, že jej v materiály chýbajú doplňujúce údaje o predmetnej
prevádzke. Poslanec Pavol Kubiš uviedol, že predmetná prevádzka sa
nachádza mimo obývanejšej časti. Poslanec Peter Tóth vyjadril názor, že by
pravidlá mali byť nastavené transparentne pre všetkých, aby sa to nemuselo
poslanci prerokovávať jednotlivo a z toho dôvodu sa zdrží hlasovania.Poslanci
po diskusii pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 294/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
prevádzkovú dobu pre prevádzku: Pizza Frado, Podunajska 28, 821 06 Bratislava,
prevádzkovateľa: Marian Doronyay, IČO: 47 202 327, Malobielska 34, 900 24 Veľky Biel
v rozpätí:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
za: 8

10.00 h. - 22.00 h.
10.00 h. - 22.00 h.
10.00 h. - 22.00 h.
10.00 h. - 22.00 h.
10.00 h. - 23.00 h.
10.00 h. - 23.00 h.
10.00 h. - 22.00 h.
proti: 0

zdržali sa: 4

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 19) Návrh na predĺženie platnosti PHRSR Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
Poslanci bez diskusie pristúpili k hlasovaniu a prijali
UZNESENIE č. 295/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
predĺženie účinnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice na roky 2021 - 2022.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 20) Návrh na schválenie variantu revitalizácie verejného priestranstva pri pošte
Bratislava 214 (Uzbecká).
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Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
Poslanci v rámci diskusie vyslovili podporu predloženému návrhu. Následne
pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 296/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
spracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu revitalizácie verejného
priestranstva na ulici Uzbeckej v zmysle predloženej štúdie spracovanej Fakulty architektúry
a dizajnu STU Bratislava, variant č. 3, spracovateľský kolektív : Ing. Arch. Katarína Fejo,
PhD, Ing. Arch. Tomáš Hanáček, PhD, Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
za: 12

zdržali sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 21) Návrh ideového zámeru zriadenia Zariadenia opatrovateľskej služby mestskej
časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Bibiána Guldanová. Poslanci v rámci diskusie podporili predložený návrh.
Poslanec Mikuláš Krippel upozornil na finančnú náročnosť takéhoto projektu.
Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 297/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
A. schvaľuje
Ideový zámer zriadenia Zariadenia opatrovateľskej služby mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice,
B. splnomocňuje starostu mestskej časti
1) rozpracovať ideový zámer s návrhmi alternatívnych lokalít na umiestnenie zariadenia
opatrovateľskej služby vrátane vyčíslenia finančných náíkladov na zriadenie
a prevádzku podľa jednotlivých alternatív,
2) vykonať kroky potrebné na zrealizovanie ideového zámeru výstavby Zariadenia
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Podunajské Bisklupice,
C. žiada starostu mestskej časti,
aby na každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva predložil informáciu o krokoch
vykonaných v súvislosti s týmto zámerom.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní: 3

K bodu 22) Informácia o činnosti bytovej komisie, o stave bytového fondu, o uzatvorených
a ukončených nájomných zmluvách v období od 24.9. 2019 do 31.12.2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Bibiána Guldanová. Poslankyňa Ildikó Virágová upozornila na havarijný stav
domu na Uzbeckej ulici požiadala miestny úrad o návrh riešenia resp.
o finančných možnostiach riešenia. Mgr. Zuzana Švarc Harisová odpovedala,
že komplexná správa s návrhom riešenia bude predložená na najbližšom
zasadnutí zastupiteľstva. Poslankyňa Izabella Jégh položila otázku koľko
fiančných prostriedkov bolo vynaložených na opravu garsonky v predmetnom
bytovom dome a akým spôsobom prebehlo verejné obstarávanie na vykonanie
rekonštrukčných prác. Starosta mestskej časti odpovedal, že miestny úrad
poskytne písomnú odpoveď. Pavol Kubiš poukázal na finančné prostriedky,
ktoré ma na uvedené práce vyčlenené Bytový podnik. Po diskusii poslanci
pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 298/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Informáciu o činnosti bytovej komisie, o stave bytového fondu, o uzatvorených a ukončených
nájomných zmluvách v období od 24.9. 2019 do 31.12.2020.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 23) Informácia - Hodnotenie priebežného plnenia Komunitného plánu sociálnych
služieb mestskej častí Bratislava-Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Bibiána Guldanová. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu a prijali
UZNESENIE č. 299/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Informáciu - Hodnotenie priebežného plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb
mestskej častí Bratislava-Podunajské Biskupice.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 3

K bodu 24) Správa o vyhodnotení zimnej údržby za obdobie od 01.12.2020 do 28.02.2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol Ing. Stanislav Štěrba.
Po krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu a prijali
UZNESENIE č. 300/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
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berie na vedomie
predloženú správu o vyhodnotení zimnej údržby za obdobie od 01.12.2020 do 28.02.2021.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 3

K bodu 25) Informácia o stave miestnych komunikácií III. a IV. Triedy na území mestskej
časti po zimnom období 2020 – 21 a návrh na odstránenie závad
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol Ing.
Stanislav Štěrba. Po krátkej diskusii pristúpilo miestne zastupiteľstvo
k hlasovaniu o predloženom materiály a prijali
UZNESENIE č. 301/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie

predloženú Informáciu o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy na území
mestskej časti po zimnom období 2020 – 21 a návrh na odstránenie závad.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 26) Informačná správa o činnosti matričného úradu za rok 2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca
matričného úradu a EPO Mgr. Zuzana Dinková. Bez diskusie pristúpili poslanci
hlasovaniu, ktorým prijali.
UZNESENIE č. 302/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
predloženú informačnú správu o činnosti matričného úradu za rok 2020.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 28) Rôzne, interpelácie poslancov.
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Pripomenul prítomným voleným zástupcom, že zákonná lehota na podanie
oznámenia o majetkových pomeroch je do 30. apríla 2021 a podľa ústavného zákona
je potrebné priložiť aj daňové priznanie.
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Pavol Kubiš
1) Požiadal aby finančné prostriedky určené na opravy miestnych komunikácií boli
použité v poradí – najskôr oprava miestnych komunikácií a až následne
parkovisko v areáli miestneho úradu na Žiackej ulici.
2) Opakovane upozornil na odlomený pánt na bráničke na plote okolo detského
ihriska na Lotyšskej ulici a požiadal aj o kontrolu a opravu brán a plota v psom
areáli.
3) Poukázal na skutočnosť, že pri verejnom obstarávaní na ošetrovanie a orez
drevín nebola v podmienkach súťaže špecifikovaná aj podmienka pre prihlásené
firmy, aby sa preukázali certifikátmi o absolvovaní odbornej prípravy a skúšky na
obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly ich pracovníkov.
Boris Vereš
Písomná interpelácie
1) Požiadal úrad na čele s pánom starostom, aby začal dôsledne odpovedať na
naše interpelácie. Často sa totiž stáva, že odpovede sú neúplne a od veci.
2) Požiadal úrad o nájdenie vhodného miesta pre umiestnenie prechodu pre
chodcov z Lotyšskej na Bieloruskú. Ako ideálne miesto navrhujem priestor pri
bráne čislo 46. Požiadavka vzišla od rodičov žiakov ZŠ Bieloruská. V ranných
hodinách, keď deti idú do školy je tu aj veľký pohyb motorových vozidiel.
3) Pri projekte „Oázy“ som predpokladal som, že projekt, resp. jeho parametre sú
jasné a mňa osobne potešilo najmä to, že sa myslelo aj na horúce letné dni, kedy
je na sídlisku na nevydržanie a v projekte bolo aj vykopanie studní. Priznám sa,
že som zostal v šoku, keď som zistil, že sa niekto rozhodol tieto studne
nezrealizovať. Toto považujem za nehoráznosť a rád by som si nechal vysvetliť
tento mimoriadne nerozumný krok, ktorí ide priamo proti obyvateľom Medzi
jarkov.
4) Požiadal úrad o zabezpečenie nákupu malého množstva stromov, tak aby sa
mohla aj naša mestská časť zapojiť do výsadby. Dostal som viacero žiadostí o
výsadbu od obyvateľov, ktoré som ďalej posúval príslušnému oddeleniu na
magistráte, no doposiaľ nám magistrát nevysadil ani jeden strom, na
požadovaných miestach. Iste aj kolegovia poslanci toto komunikujú s občanmi a
určite aj oni evidujú nejednu požiadavku.
5) Opätovne požiadal o zabezpečenie umiestnenia prevádzkového režimu ihriska,
ktoré mi referát ŽP sľubuje už dva roky. Nerozumiem tejto nečinnosti, preto sa
pýtam prečo takto vytrvalo ignoruje referát ŽP moje žiadosti a prečo si neplní
svoje povinnosti? Na tomto ihrisku dochádza k sústavnému porušovaniu
pravidiel, fajčí sa tu, venčia sa tu psi, v noci sa tu sa stretávajú skupinky osôb,
ktoré ihrisko znečisťujú. Čo môže asi tak robiť policajná hliadka, keď nie je ihrisko
označené a je bez prevádzkového poriadku? Prosím o promtné zabezpečenie
označenia a o opravu oplotenia a zároveň by som chcel požiadať o termíny, kedy
sa tak stane.
6) Požiadal príslušné oddelenie nášho miestneho úradu o zabezpečenie tienidiel na
všetky detské ihriská, kde sa nenachádza dostatočný tieň. Zároveň by som chcel
navrhnúť vytipovať vhodné ihrisko a osadiť tam vodnú hmlu na schladenie detí.
7) Požiadal úrad na čele s pánom starostom, o skvalitnenie komunikácie s občanmi.
Títo sa na mňa veľmi často obracajú s otázkami, ktoré majú byť smerované na
úrad. Keď ich poučím, o správnom postupe, upozorňujú ma, že úrad
nekomunikuje dostatočne a taktiež nefunguje odkaz pre starostu.
Ing. Ildikó Virágová
Písomné interpelácie
1) Upozornila na nesprávnu smerovaciu značku na Krajinskej ul. z Hlbinnej ul., kde
je osadená smerovacia značka s označením „Údolná“ namiesto „Oblúková“..
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2) Požiadala o vyvolanie rokovania s dedičmi domu o situácii na Biskupickej ul. č. 2,
kde prebývajú bezdomovci v podkroví domu, pričom vykrádajú obyvateľov
v blízkom okolí.
Ústna interpelácia
3) Požiadala o zverejnenie, ktoré priestranstvá v mestskej časti sú verejné a ktoré
súkromné a v zmysle toho, aby sa aj uplatňovala starostlivosť o tieto priestory.
Pavol Hanzel
1) Požiadal o odstránenie zvyškov kovových stĺpov na ihrisku na Bodrockej.
2) Požiadal o zabezpečenie, aby autá na odvoz odpadkov nejazdili po chodníku
v úseku Estónska 18 až 20.
Izabella Jégh
1) Požiadala o informáciu, v akom stave je projekt Zelené srdce Biskupíc.
2) Požiadala o výrub vyschnutého stromu na Máchovej 16.
3) Poslankyňa opäť upozornila na prepadnutú komunikáciu na Krajinskej ulici nad
inžinierskymi sieťami.
4) Opätovne požiadala o obnovu zákazových tabúľ pre psíčkarov na Biskupickej ul.
a ul. Padlých hrdinov.
5) Požiadala rozdeliť na webovej stránke zoznam poslancov a zamestnancov
miestneho úradu a o aktualizáciu organizačnej štruktúry úradu.
6) Požiadala
Iveta Daňková
1) Požiadala o vyznačenie parkovacieho miesta aj tabuľou pred škôlkou na
parkovisku pred Tescom.
2) Požiadala aj o osadenie tieniacich plachiet na detských ihriskách na Dolných
honoch
3) Poukázala na nedostatočný počet smetných košov v od križovatky Kazanská –
Uzbecká po križovatku Kazanská - Korytnícka.
Ing. Peter Tóth

1) V rámci údržby ciest a chodníkov upozornil na veľké výtlky na Latorickej ulici,
chýbajúci chodník na Korytnickej ulici a na nebezpečný chodník na Dudvážskej
ulici.
2) Požiadal o zosumarizovanie potreby vzniku priechodov pre chodcov na viacerých
miestach.
Boris Boleček
Požiadal úrad v mene starších obyvateľov o apel na regionálneho dopravcu, aby
zastavoval aj na zastávke na Podunajskej ulici
Starosta mestskej časti vyzval poslancov aby hlasovali o udelení slova občianke pani
Medveďovej.
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 2
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neprítomní: 5

občianka pani Medveďová
1) Poukázala na vykosenie súkromného pozemku na Učiteľskej ulici a zároveň na
nevykonanú údržbu chodníkov a neorezanie kríkov zasahujúcich do nich.
2) Poukázala na priestor na Učiteľskej ulici, kde je vhodný priestor pre situovanie
rôznych ihrísk a voľnočasových aktivít pre detí s rodičmi.
3) Požiadala poslancov o prehodnotenie VZN č. 2/2003 o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v zmysle
zvýšenia sankcií za nedodržiavanie nariadenia.
4) Požiadala o informácie o skládke toxického odpadu vo Vrakuni.
5) Spýtala sa na stav ihriska na Podzáhradnej ul.
K bodu 14)

Záver

Starosta mestskej časti poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

..................................................
Ing. Mariana P á l e n í k o v á
prednostka
miestneho úradu

.....................................................
Mgr. Zoltán P é k
starosta
mestskej časti

Overovatelia zápisnice:

Iveta Daňková

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

Boris Vereš

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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