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

Zápisnica
z 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 28. 02. 2022
Prítomní:

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

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

-

Navrhnutý program :
01

Otvorenie.

01a

Vyhlásenie predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
k aktuálnej situácii na Ukrajine a návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice.

02

Schválenie predloženia Žiadosti o NFP a schválenie povinnej miery
spolufinancovania projektu.

03

Záver.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutočnilo online formou videokonferencie
prostredníctvom komunikačnej aplikácie Webex,
K bodu 01) Otvorenie.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na online zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov mestskej časti, prednostku miestneho úradu,
miestneho kontrolóra, pracovníkov miestneho úradu. Na úvod starosta
informoval poslancov o forme hlasovania, ktoré v súvislosti so žiadosťami
niektorých poslancov bude prebiehať kombinovanou formou – jednak cez
hlasovací systém RVU ako aj cez komunikačnú aplikáciu Webex. Následne
vyzval poslancov aby sa prezentovali.
prítomní: 11

neprítomní: 4

prezentovalo sa: 9

neprezentovalo sa: 2

Konštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta informoval poslanecký zbor o zmene organizačného poriadku
miestneho úradu platnej k 10.02.2022.
Starosta prezentoval návrh zloženia návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Následne poslanci na výzvu starostu pristúpili k hlasovaniu.
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za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 4

Starosta oboznámil poslancov s doplňujúcim bodom návrhu programu, ktorý
predložil poslanec Mikuláš Krippel a skupina poslancov. Poslankyňa Barbora
Lukáčová požiadala o spracovanie kapacít ZŠ Biskupická, pre možnosť umiestniť
žiakov utečencov z Ukrajiny do tejto základnej školy. Poslanec Pavol Kubiš
požiadal doplniť informáciu ohľadne kapacít bytov a ubytovania a zároveň vyzval
miestny úrad na spracovanie materiálu ohľadne úpravy VZN o prideľovaní bytov.
Poslanec Pavol Hanzel požiadal z technických dôvodov o možnosť hlasovania
cez konverzáciu v aplikácii Webex.
Po následnej diskusii, v ktorej sa upresnilo že doplnený bod programu
je poslaneckým návrhom, starosta mestskej časti vyzval poslancov aby hlasovali
o predloženom doplnenom návrhu programu
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:2

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 404/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

A) s c h v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení:

Izabella Jégh - predseda
Mgr. Barbora Lukáčová
Ing. Peter Tóth

overovateľov zápisnice:

Ing. Michal Drábik
Boris Vereš

B) s c h v a ľ u j e
doplnený návrh programu rokovania o bod „01a Vyhlásenie predstaviteľov mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice k aktuálnej situácii na Ukrajine a návrh na I. zmenu rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.“
.
K bodu 01a) Vyhlásenie predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
k aktuálnej situácii na Ukrajine a návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol v mene
predkladateľov poslanec Mikuláš Krippel. Poslankyňa Barbora Lukáčová
požiadala o fázovanie pomoci, aby bola adresná a kontinuálna. Poslanec Boris
Vereš rovnako upozornil na fázovanie pomoci a položil otázku, či z právneho
hľadiska nie je problematické znenie bodu B predkladaného návrhu uznesenia.
Keďže do diskusie sa už nik neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 405/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
A. schvaľuje
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vyhlásenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice v tomto znení
My, predstavitelia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, poslanci miestneho
zastupiteľstva a starosta mestskej časti odsudzujeme vojenskú agresiu Ruskej federácie voči
Ukrajine.
Ide o neakceptovateľné a hrubé porušenie medzinárodného práva a neospravedlniteľný zločin
proti ľuďom v Ukrajine a mieru v Európe.
Obyvateľom Ukrajiny vyjadrujeme podporu a solidaritu.
B. schvaľuje
návrh na zvýšenie bežných výdavkov o 10 000,00 eur na humanitárnu pomoc do zahraničia
a vytvorenie položky vo výdajovej časti bežného rozpočtu mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice.

BEŽNÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
FINANČNÉ
OPERÁCIE
CELKOM

BEŽNÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY
FINANČNÉ
OPERÁCIE
CELKOM
PREBYTOK

Schválený rozpočet na
rok 2022
11 494 670,00 €
65 000,00 €
1 110 800,00 €

Návrh na I. zmenu
rozpočtu
€
€
€
-

12 670 470,00 €
Schválený rozpočet na
rok 2022
10 857 033,00 €
1 593 300,00 €
-

Návrh rozpočtu po
úprave na rok 2022
11 494 670,00 €
65 000,00 €
1 110 800,00 €

€

12 670 470,00 €

Návrh na I. zmenu
rozpočtu
10 000,00 €
€

Návrh rozpočtu po
úprave na rok 2022
10 867 033,00 €
1 593 300,00 €

-

€

-

€

€

12 450 333,00 €

10 000,00 €

12 460 333,00 €

220 137,00 €

-10 000,00 €

210 137,00 €

C. splnomocňuje
starostu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rozhodnutie o konkrétnom určení
takto vyčlenených prostriedkov.
D. žiada
starostu mestskej časti,
1. aby koordinoval použitie vyčlenených prostriedkov s primátorom hlavného mesta SR
Bratislavy
2. informoval Miestne zastupiteľstvo o spôsobe ich použitia.

za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 02)

Schválenie predloženia Žiadosti o NFP a schválenie povinnej miery
spolufinancovania projektu.
3

neprítomní:2

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol vedúci
oddelenia SRIaVO Mgr. Roman Zaťko. Poslanec Pavol Kubiš uviedol, že za
predložený návrh bude hlasovať z dôvodu, že je potrebné sa uchádzať o všetky
možné externé zdroje, napriek tomu nie je úplne stotožnený s predloženým
návrhom, keďže na základe uvedenej výzvy by si vedel v rámci mestskej časti
predstaviť aj iné lokality. Poslankyňa Barbora Lukáčová požiadala o podporu
predloženého návrhu. Zároveň požiadala o obsažnejšie predkladanie
príslušných materiálov. Požiadala o prípravu ďalšieho materiálu pre druhé kolo
výzvy, kde by mal byť spracovaný materiál k zóne Uzbecká. Poslanec Mikuláš
Krippel požiadal o riešenie zóny Uzbecká. Poslankyňa Izabella Jégh vyjadrila
nespokojnosť s realizáciou projektu „Zelené srdce“. Opýtala sa, či zostávajúce
schválené prostriedky na zvyšné 3 úseky riešenej zóny budú postačovať. Mgr.
Roman Zaťko uviedol, že sa jedná o „zdedený“ projekt a z tohto hľadiska sú
možnosti riešenia vzhľadom k predneseným pripomienkam obmedzené.
Uviedol že zvyšné 3 úseky sú z hľadiska projektu menej náročné a zostávajúce
plánované finančné prostriedky by z tohto hľadiska mohli postačovať.
Poslankyňa Barbora Lukáčová požiadala o zorganizovanie pracovných
stretnutí, kde by poslanci boli oboznámení z realizačnými prácami, aby
nevznikali nedorozumenia. Po následnej diskusii pristúpili poslanci
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 406/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje:
a.) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO7-SC732021-87 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej
infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk za účelom realizácie projektu „Zelené
srdce Podunajských Biskupíc – II. Etapa“, ktorého ciele sú v súlade so schválenými
strategickými dokumentami vyššieho územného celku, v súlade s platným územným
plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
b.) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pravidlami a podmienkami poskytnutia
pomoci
c.) Spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových
oprávnených výdavkov, t. j. maximálne vo výške 35.000,00 € pre projekt „Zelené srdce
Podunajských Biskupíc – II. Etapa“, v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej
infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk
d.) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
(mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice).

za: 13

proti: 0

K bodu 03)

Záver.

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

4

neprítomní:2

Prednostka miestneho úradu informovala poslancov o realizovaných krokoch ako aj
o pripravovaných opatreniach zo strany miestneho úradu v súvislosti so situáciou na
Ukrajine.
Starosta mestskej časti poďakoval prítomným za účasť, ukončil zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

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

Overovatelia zápisnice:

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

Ing. Michal Drábik

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

Boris Vereš

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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