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

Zápisnica
z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 28. 09. 2021
Prítomní:

Mgr. Zoltán Pék
Ing. Mariana Páleníková
poslanci
pracovníci MiÚ

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

-

Navrhnutý program :
01

Otvorenie

02

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 10.08.2021.

03

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti.

04

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice č. ...../2021 o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice.

05

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy počas dní stanovených týmto všeobecne záväzným
nariadením.

06

Správa o skutočnom rozpočtovom hospodárení za rok 2020.

07

Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
- Rozpočtové opatrenie 1: Navýšenie kapitálových výdavkov na zabezpečenie IT
infraštruktúry Miestneho úradu Bratislava-Podunajské Biskupice.
- Rozpočtové opatrenie 2: Navýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie
strategických dokumentov a ich digitalizácie
- Rozpočtové opatrenie 3: Navýšenie kapitálových výdavkov Dodávka a montáž
snehových zábran ZŠ Vetvárska

08

Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2021 z 27.04.2021 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a Výzvy na
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na podporu mládeže
a športu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2021.

09

Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/125 o výmere 16 m2 pod
garážou na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Ing. Michael Petráš, r. Petráš a Ing. Slávka Petrášová, r. Smolíková obaja
bytom: Dudvážska 39, 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.

10

Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/135 o výmere 38 m2 pod
garážou na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice
1

v prospech: Štefan Štvrtecký, r. Štvrtecký a Mária Štvrtecká, r. Michaliaková obaja
bytom: Geologická 1F, 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.
11

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2441 – záhrada o výmere 102,5 m2 na
Devätinovej č. 17 na dobu určitú do 31.09.2023, v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Mgr. Alica Nagyová, r. Nagyová, bytom Bórovie 496/1, 976 63 Predajná 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.

12

Návrh nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 4995 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 318 m2 a parc. č. 4996 – záhrada o výmere 503 m2 na Kovovej ul. na dobu
určitú do 30.09.2023, k. ú. Podunajské Biskupice v podiele ½ v prospech: Peter Rigo,
Kovová č. 20, 821 06 Bratislava v podiele ½ v prospech Katarína Rigóová, Kovová č.
20, 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.

13

Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku (ZS) na Lotyšskej ul. č. 1
o výmere 53,19 m2 na dobu určitú do 31. 12. 2028 v k. ú. Podunajské Biskupice a nájmu
nebytových priestorov v zdravotnom stredisku (ZS) na Lotyšskej ul. č. 1 o výmere 42,29
m2 na dobu určitú do 31. 12. 2028 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Levisticum
s.r.o., IČO: 53 736 621, Brezová 539/17, 941 46 Trávnica 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.

14

Návrh lokality na umiestnenie Zariadenia opatrovateľskej služby mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice.

15

Návrh zámeru na zmenu účelu využitia priestorov Denného centra na Latorickej ul. č. 4
a rekonštrukcie Denného centra na Estónskej ul. č. 3A.

16

Návrh zámeru rozšírenia kapacít predškolských zariadení.

17

Návrh zámeru spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok : „Zvyšovanie
atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v mestskej časti Podunajské
Biskupice“.

18

Návrh zámeru spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok : „Zvýšenie kvality
poskytovaných kultúrnych služieb KD Vetvár“.

19

Zapojenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice do systému dočasného
parkovania na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

20

Návrh na spracovanie prevádzkového poriadku detských ihrísk v Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice.

21

Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. Triedy na území
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie od 01.12.2021 do
28.02.2022.

22

Návrh: Pamiatky a pamätihodnosti Podunajských Biskupíc – doplnenie zoznamu o nové
položky (etnografka PhDr. Jana Hamšíková).

23

Informačná správa: Návrh na realizáciu projektu a zapracovanie finančných
prostriedkov do návrhu rozpočtu (Projekt Biskupické telocviky o. z. ŠINTER – odborný
garant projektu).

24

Rôzne, interpelácie poslancov.

25

Záver.
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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: 11

neprítomní: 4

prezentovalo sa: 11

Konštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Ildikó Virágová. Starosta
prezentoval návrh zloženia návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Následne poslanci na výzvu starostu pristúpili k hlasovaniu.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Starosta následne uviedol návrh programu rokovania. V rámci diskusie vystúpila
poslankyňa Ildikó Virágová s návrhom na vyradenie bodu 06) z programu
rokovania, pričom uviedla, že dôvodom tohto jej návrhu je skutočnosť, že
poslancom bol materiál poskytnutý až 27.8.2021. Následne poslanci pristúpili
k hlasovaniu o predloženom pozmeňujúcom návrhu
za: 6

proti: 0

zdržali sa: 6

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Keďže sa do diskusie nik ďalší neprihlásil, starosta mestskej časti vyzval
poslancov aby hlasovali o pôvodne predloženom návrhu programu.
za: 8

proti: 1

zdržali sa: 3

nehlasoval: 0

neprítomní:3

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 337/2018-2022
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 - predseda
Ing. Michal Drábik
Pavol Kubiš

2. overovateľov zápisnice:

Iveta Daňková
Ing. Ildikó Virágová
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 10.08.2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. V rámci diskusie poslanec Pavol
Kubiš reagoval na odpoveď na interpeláciu ohľadne „šotolinového“ chodníka na
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detskom ihrisku na Baltskej ulici, že predmetný chodník nebol zahrnutý
v projektoch, nebol zahrnutý v žiadnej objednávke. Bol postavený nový a mal
figurovať v kapitálových výdavkoch, pričom nebolo na neho ani výberové
konanie. V odpovedi pracovník oddelenia SRIaVO Mgr. Roman Zaťko uviedol,
že na predmetnom chodníku evidentne chýba posledná pochôdzna vrstva
a keďže toto dielo bolo vyfakturované bol to dôvod na jeho reklamáciu a bol
zahrnutý medzi ostatné reklamované vady. Poslankyňa Izabella Jégh vyslovila
nespokojnosť s odpoveďou na svoju interpeláciu ohľadne zaplesnených bytov
na ul. Uzbecká, keďže v odpovedi nebolo uvedené, kedy sa oprava bude
realizovať. Starosta odpovedal, že riaditeľ Bytového podniku bude požiadaný
o konkrétnu odpoveď. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 338/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa
10.08.2021.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 03)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti.

neprítomní:3

Bod uviedol starosta mestskej časti a následne doplňujúce informácie
k materiálu predniesol Mgr. Ján Komara.
V rámci diskusie požiadal poslanec Pavol Kubiš, aby miestny kontrolór si
automaticky naplánoval do plánu kontrol na rok 2022 aj kontrolu verejného
obstarávania za rok 2021, zároveň uviedol, že námietky úradu, ktoré boli
vznesené voči správe o kontrole VO nie sú zväčša relevantné. Zároveň uviedol,
že v predchádzajúcich volebných obdobiach boli na úrade vykonané kontroly
NKÚ, ktoré dopadli diametrálne opačne a poslanci boli priamo vo výberových
komisiách pri verejnom obstarávaní. Reagoval starosta mestskej časti, že je za
všetky kontroly, ktoré majú byť vykonané. Prednostka miestneho úradu uviedla,
že poslanci boli prizývaní k vyhodnocovaniu výberového konania. Poslankyňa
Barbora Lukáčová požiadala na základe výsledkov kontroly VO, aby došlo
k náprave a aby úrad umožňoval kontrolórovi realizovať kontroly a zároveň aby
bola spracovaná taká interná smernica, ktorá bude v procese VO pomôckou
pre pracovníkov, aby sa zrejmá neodbornosť neopakovala. V rámci diskusie
poslankyňa Ildikó Virágová uviedla, že je rozdiel byť členom výberovej komisie
pri VO a byť iba pozvaný ako prísediaci. Zároveň poukázala na skutočnosť, že
pri zadaní podmienok pri detskom ihrisku Podzáhradná nebolo dodržané
Uznesenie miestneho zastupiteľstva a spolu s poslankyňou Izabellou Jégh
poukázala na vysokú fluktuáciu zamestnancov na miestnom úrade. Zároveň sa
opýtala, aký elektronický systém sa momentálne pri VO využíva. Mgr. Roman
Zaťko odpovedal, že momentálne žiadny, keďže zákon o VO neukladá ako
povinnosť využívať elektronický systém pri zákazkách s nízkou hodnotou.
Poslankyňa Barbora Lukáčová uviedla, že práve neúčasť poslancov pri
zadávaní a definovaní predmetu VO je problémom. Následne miestny kontrolór
zhodnotil výsledky kontroly o verejnom obstarávaní.
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Do diskusie sa prihlásil občan p. Martin Medveď, ktorému poslanci svojim
hlasovaním udelili slovo.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:2

Pán Medveď poďakoval kontrolórovi za vykonanú kontrolu VO, pričom zároveň
poznamenal, že to poukazuje pravdepodobne na zlé hospodárenie s verejnými
zdrojmi. Položil otázku aké budú na základe tejto správy vyvodené závery
a dôsledky. Starosta odpovedal, že závery sú uvedené v samotnej správe.
Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 339/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie:
1. Správu o kontrole dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám pri sprístupňovaní informácií na žiadosť
mestskou časťou.
2. Správu z kontroly zadávania zákaziek mestskou časťou a dodržiavania zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:2

K bodu 04)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice č. ...../2021 o nájme bytov vo vlastníctve a v správe
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla vedúca
oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky Mgr. Bibiana
Guldanová. Poslankyňa Ildikó Virágová požiadala o podporenie predloženého
návrhu VZN. Po diskusii poslanci miestneho zastupiteľstva pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 340/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní

schvaľuje:
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice o nájme bytov
vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 6/2021,
zo dňa 28.9.2021, s účinnosťou od 15. októbra 2021.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1
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neprítomní: 2

Starosta následne v zmysle rokovacieho poriadku prerušil rokovanie a vyzval poslancov aby
hlasovali o udelení slova prihláseným občanom do diskusie.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

občianka pani Jarmila Porubcová
- požiadala o vysvetlenie v súvislosti s rušením denného centra na Latorickej ul. č. 4
a uviedla, že s občanmi tieto zámery neboli prerokované.
- požiadala o vysvetlenie prečo sú na Podzáhradnej ul. a Latorickej ul. v takom zlom
stave a kto za to nesie zodpovednosť a zároveň sa opýtala, kedy budú tieto ihriská
dokončené.
občianka pani Anna Čierna
- uviedla, že nepovažuje za správne rušenie denného centra, miestnej knižnice
a materského centra na Latorickej ul. č. 4 a uviedla, že sú aj iné možnosti riešenia
problému s materskými školami. Zároveň požiadala poslancov o zváženie schválenia
predkladaného návrhu.
Odpovede
Mgr. Bibiana Guldanová
- uviedla, že v súvislosti s návrhom zámeru na zmenu využitia priestorov na Latorickej
ul. č. 4 sa zo strany miestneho úradu nejedná o zrušenie miestneho klubu dôchodcov,
ale o snahu efektívne využiť daný priestor.
PaedDr. Beata Biksadská
- uviedla že kapacity materských škôl sú plne naplnené v zmysle prevádzkových
poriadkov. Podľa školského zákona sa síce určujú počty detí pre jednotlivé triedy ale
je povinnosťou zriaďovateľa rešpektovať aj osobitný predpis, ktorým je Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva o požiadavkách na predškolské zariadenia.
Následne vyhlásil starosta mestskej časti prestávku.

K bodu 05)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy počas dní stanovených týmto všeobecne
záväzným nariadením.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým schválili

UZNESENIE č. 341/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
odporúča schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze
prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
počas dní stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
Zákaz prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier
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Na území Bratislavy sa zakazuje prevádzkovať tieto hazardné hry:
a)
stolové hry,
b)
hazardné hry na výherných prístrojoch,
c)
hazardné hry na termináloch videohier,
d)
hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
e)
hazardné hry na iných technických zariadeniach,
f)
bingo,
okrem internetových hier podľa osobitného predpisu1) počas týchto 12 dní v kalendárnom roku:
1. januára,
1. mája,
29. augusta,
1. novembra

Veľkonočný pondelok,
5. júla,
15. septembra,
26. decembra.

6. januára,
8. mája,
1. septembra,
2. novembra

___________________________________
1)

§ 30 zákona č. 30/2019 Z.Z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:1

K bodu 06)

Správa o skutočnom rozpočtovom hospodárení za rok 2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce vysvetlenia predniesla vedúca
oddelenia ekonomického a správy majetku Ing. Marta Szoboszlaiová. Poslanec
Pavol Kubiš poďakoval za vykonanú prácu a predniesol procedurálny návrh
a to, aby poslanci hlasovali iba o bode A („vzatie na vedomie“) predloženého
znenia uznesenia. Následne poslanecký zbor pristúpil k hlasovaniu
o prednesenom procedurálnom návrhu

za: 13

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní:1

Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu o upravenom návrhu uznesenia a
prijali
UZNESENIE č. 342/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní

A.

be rie na vedomie

1. Celoročné hospodárenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2020 po
vykonaní opráv

Bežné

Kapitálové

Príjmy
11 012 307,48 € 549 371,87 €
Výdavky
10 165 481,88 € 810 732,81 €
846 825,60 € -261 360,94 €
Rozdiel
Nevyčerpané prostriedky rok 2020
Hospodárenie čistý prebytok za rok 2020

Spolu bežné a Finančné
Spolu
kapitálové
operácie
11 561 679,35 € 1 016 769,35 € 12 578 448,70 €
10 976 214,69 €
18 201,48 € 10 994 416,17 €
585 464,66 €
998 567,87 €
1 584 032,53 €
480 927,73 €
-179 324,89 €
-660 252,62 €
104 536,93 €
819 242,98 €
923 779,91 €

2. správu o skutočnom stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice za rok 2020
za: 13

proti: 1

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní:1

K bodu 07)

Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
- Rozpočtové opatrenie 1: Navýšenie kapitálových výdavkov na zabezpečenie
IT infraštruktúry Miestneho úradu Bratislava-Podunajské Biskupice.
- Rozpočtové opatrenie 2: Navýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie
strategických dokumentov a ich digitalizácie
- Rozpočtové opatrenie 3: Navýšenie kapitálových výdavkov Dodávka a montáž
snehových zábran ZŠ Vetvárska
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie preniesli vedúca
oddelenia ekonomického a správy majetku Ing. Marta Szoboszlaiová, pracovník
oddelenia strategického rozvoja, investičného a verejného obstarávania Mgr.
Roman Zaťko a vedúci oddelenia organizačného Mgr. Ján Špaček. Poslanec
Pavol Hanzel predložil pozmeňujúci návrh týkajúci sa doplnenia o rozpočtové
opatrenie č. 4, ktorého účelom je vybudovanie osvetlenia hokejbalového ihriska
na Baltskej ulici v sume 15.000 eur. Poslankyňa Ildikó Virágová uviedla, že mali
by sa riešiť aj priority ostatných poslancov v zmysle schváleného akčného plánu.
Procedurálny návrh predniesla p. Falanga Wurster, a to hlasovať osobitne o
každom bode samostatne. Poslanci pristúpili k hlasovaniu

za: 13

proti: 1

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:1

Poslanec Pavol Kubiš sa opýtal v súvislosti s opravou strechy, že prečo sa to
rieši až teraz a uviedol, že v súčasnej dobe nepovažuje za zodpovedné hlasovať
o kapitálových výdavkoch. Prednostka miestneho zastupiteľstva uviedla, že
problém so strechou sa rieši od 30.3.2021 a to jednak s projektantom a jednak
so zhotoviteľom. Keďže doteraz sa s nimi nepodarilo dohodnúť o vyriešení
situácie, je potrebné aby miestny úrad zabezpečil finančné prostriedky
a zrealizoval nápravu a následne si uplatňoval tieto náklady od zodpovedných.
Olívia Falanga Wurster uviedla, že tieto náklady sa môžu pokryť zo schváleného
prebytku rozpočtu aktuálneho roku. Poslanec Mikuláš Krippel sa vyjadril, že zváži
či podporí niektorý z predložených návrhov rozpočtových opatrení, pričom určite
nepodporí rozpočtové opatrenie č.2. Poslankyňa Izabella Jégh sa opýtala, či nie
je možné daný stav strechy na škole Vetvárska vnímať ako havarijný stav
a takým spôsobom ho aj vyriešiť. Odpovedal Mgr. Roman Zaťko, že daný stav sa
nedá definovať a ani riešiť ako havarijný stav. Poslankyňa Ildikó Virágová
poďakovala p. Szoboszlaiovej a uviedla, že reálny stav bude potvrdený až
nasledujúci rok a že v súčasnej dobe je problematické schvaľovanie výdavkov.
Miestny kontrolór uviedol, že v prípade stavu strechy ZŠ má mestská časť
zákonom stanovenú všeobecnú preventívnu povinnosť riešiť takúto závadu.
Keďže do diskusie sa prihlásila občianka, poslanci pristúpili k hlasovaniu
o udelení slova
udelenie slova p. Medveďová
za: 13
proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:2

Pani Alexandra Medveďová uviedla, že v súvislosti s reklamáciami zhotovených
diel sa nedoťahuje vymáhanie nákladov uhradených z verejných zdrojov do
úspešného konca, aby boli uhradené zodpovednými subjektami. Navrhla p.
starostovi aby náklady na úpravu strechy uhradil zo svojich vlastných peňazí
a následne si uplatňoval náhradu u zodpovedných subjektov ako súkromná
osoba.

8

V rámci ďalšej diskusie sa poslanec Peter Tóth vyjadril v zmysle, že zahlasuje za
pri bode 3 a položil doplňujúce otázky k bodom 1 a 2: - či nie je problém s IT
infraštruktúrou možné riešiť aj iným spôsobom a či v rámci parkovacej politiky
mesta už neboli riešené pasporty parkovania magistrátom. Mgr. Roman Zaťko
odpovedal, že pasportizáciu k parkovacej politike za mestskú časť určite
nevykoná magistrát a je to základný úkon na to aby sa daná problematika dala
reálne riešiť. Mgr. Ján Špaček uviedol že mestská časť musí reálne fungovať
s určitou IT infraštruktúrou a dočasné riešenia sa realizujú v podstate priebežne.
Predložením tohto návrhu ide o snahu predísť možným škodám a zároveň
umožniť prevádzkovať moderné informačné systémy. Faktickou poznámkou
reagoval poslanec Pavol Kubiš, že nevidí problém, aby sa uvedené 2 návrhy
rozpočtových opatrení predložili opätovne do zastupiteľstva na začiatku roku
2022, keďže v momentálnej situácii je to problematické a na základe doterajších
skúseností potrebuje mať uvedený stav o rozpočtovom hospodárení potvrdený
audítorom a kontrolórom. V rámci faktickej poznámky navrhla Izabella Jégh aby
sa tento bod stiahol a zvolalo sa k nemu samostatné zasadnutie zastupiteľstva.
Na základe ďalšej diskusie uviedla Ing, Marta Szoboszlaiová, že opravy
účtovníctva za rok 2020 sa v zmysle zákona môžu zaúčtovať iba k 1.1.2021, čiže
uzávierka za predchádzajúci rok sa neupravuje.
Po diskusii pristúpil poslanecký zbor miestneho zastupiteľstva k hlasovaniu
o jednotlivých bodoch.
pozmeňujúci návrh p. Hanzel doplniť bod 4
za: 6
proti: 4
zdržali sa: 2

nehlasoval: 1

neprítomní:2

hlasovanie o bode "Rozpočtové opatrenie 1"
za: 7
proti: 2
zdržali sa: 4

nehlasoval: 0

neprítomní:2

hlasovanie o bode "Rozpočtové opatrenie 2"
za: 2
proti: 6
zdržali sa: 5

nehlasoval: 0

neprítomní:2

hlasovanie o bode "Rozpočtové opatrenie 3"
za: 11
proti: 1
zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní:2

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 343/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
a) Navýšenie kapitálových výdavkov na zabezpečenie IT infraštruktúry Miestneho úradu
Bratislava-Podunajské Biskupice vo výške
40.000,00 €
c) Navýšenie kapitálových výdavkov Dodávka a montáž snehových zábran ZŠ Vetvárska
vo výške
8.500,00 €
Schválený
rozpočet
na rok 2021
BEŽNÉ PRÍJMY

Upravený rozpočet
po zapracovaní
I. a II. zmeny rozp.

Návrh
na III. zmenu
rozpočtu

Návrh rozpočtu
po úprave

10 760 150,00 €

10 760 150,00 €

- €

10 760 150,00 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

20 000,00 €

20 000,00 €

- €

20 000,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

480 000,00 €

519 700,00 €

- €

519 700,00 €

11 260 150,00 €

11 299 850,00 €

- €

11 299 850,00 €

CELKOM:
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BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený

Upravený rozpočet

Návrh

Návrh rozpočtu

rozpočet

po zapracovaní

na III. zmenu

po úprave

na rok 2021

I. a II. zmeny rozp.

rozpočtu

10 207 353,00 €

10 297 353,00 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

393 044,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE
CELKOM:
PREBYTOK

K bodu 08)

-

€

10 297 353,00 €

508 652,00 €

48 500,00 €

557 152,00 €

20 753,00 €

20 753,00 €

- €

20 753,00 €

10 621 150,00 €

10 826 758,00 €

48 500,00 €

10 875 258,00 €

639 000,00 €

473 092,00 €

48 500,00 €

424 592,00 €

-

Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecného záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2021
z 27.04.2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice a Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií
z dotačnej schémy na podporu mládeže a športu mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice na rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Do diskusie sa prihlásila občianka
Alexandra Medveďová.

udelenie slova p. Medveďovej
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:4

Pani Medveďová uviedla, že si myslela, že tieto dotácie boli určené pre miestne
kluby a nie klubom, ktoré pôsobia aj inde a považuje za nepomerné
prideľovanie dotácii Apollo klubu a karate klubu v rovnakej výške. Olívia
Falanga Wurster odpovedala, že sa jedná o miestne kluby a poslanec Stanislav
Koiš doplnil že Výzva sa týkala aj subjektov ktoré organizujú akcie v mestskej
časti a suma 5000 Eur bola maximálna. Pavol Kubiš a Boris Vereš uviedli, že
zámerom bolo aby druhé kolo výzvy bolo zrealizované ešte v tomto roku.
Poslanec Stanislav Koiš sa opýtal, či sa to stíha aj z toho hľadiska, že dané
subjekty by mali pridelené dotácie aj vyúčtovať. Ing. Marta Szoboszlaiová
uviedla, že keďže sa jedná o finančné prostriedky roku 2021 musia byť minuté
do konca roku 2021. Po diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 344/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
nasledovné pridelenie dotácii na rok 2021:
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Výška dotácie v EUR /
návrh komisie

P.č. Názov žiadateľa

1

Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.

2 000,00

2

Baseballový klub Apollo Bratislava o.z.

5 000,00

3

Lukostrelecký klub o.z.

1 000,00

4

ŠINTER o.z.

1 425,00

5

Športový klub polície Bratislava

5 000,00

6

Karate Klub Willo o.z.

5 000,00

7

MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice
o.z.

4 000,00

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní:4

K bodu 09)

Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/125 o výmere 16 m2
pod garážou na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Ing. Michael Petráš, r. Petráš a Ing. Slávka
Petrášová, r. Smolíková obaja bytom: Dudvážska 39, 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 uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.V rámci diskusie uviedla Izabella
Jégh, že by bolo vhodné vyžadovať doplatenie aj za predchádzajúce 3 roky.
Olívia Falanga Wurster uviedla, že v rovnakom zmysle sa vyjadrila aj finančná
komisia. Poslanec Mikuláš Krippel uviedol, že v odôvodnených prípadoch je
možnosť žiadať doplatenie za 10 rokov. Po diskusii pristúpili poslanci
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 345/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje:
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/125 o výmere 16 m2 pod garážou na
Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 za cenu vo výške 64,- €/rok v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Ing. Michael Petráš, r. Petráš a Ing. Slávka Petrášová, r. Smolíková,
obaja bytom: Dudvážska 39, 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 žiadateľov v zmysle
LV č. 4603.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0
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neprítomní:4

K bodu 10)

Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/135 o výmere 38 m2
pod garážou na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Štefan Štvrtecký, r. Štvrtecký a Mária
Štvrtecká, r. Michaliaková obaja bytom: Geologická 1F, 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 uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Po krátkej diskusii pristúpili poslanci
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 346/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje:
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/135 o výmere 38 m2 pod garážou na
Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 za cenu vo výške 152,- €/rok v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Štefan Štvrtecký, r. Štvrtecký a Mária Štvrtecká, r. Michaliaková, obaja
bytom: Geologická 1F , 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 žiadateľov v zmysle
LV č. 4452.
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 2

nehlasoval: 1

neprítomní:4

K bodu 11)

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2441 – záhrada o výmere
102,5 m2 na Devätinovej č. 17 na dobu určitú do 31.09.2023, v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Mgr. Alica Nagyová, r. Nagyová, bytom Bórovie 496/1,
976 63 Predajná 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 uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Po krátkej diskusii pristúpili poslanci
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 347/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje:
nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 2441 o výmere 102,50 m2 na Devätinovej č.17 na
dobu určitú do 30.09.2023 vo výške 71,75 €/rok, k. ú. Podunajské Biskupice v prospech Mgr.
Alica Nagyová, r. Nagyová, bytom Bórovie 496/1, 976 63 Predajná 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. 2442/2 sa nachádza
rozostavaná stavba rodinného domu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok s pozemkom parc. č. 2441.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní:5

K bodu 12)

Návrh nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 4995 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 318 m2 a parc. č. 4996 – záhrada o výmere 503 m2 na
Kovovej ul. na dobu určitú do 30.09.2023, k. ú. Podunajské Biskupice v podiele
½ v prospech: Peter Rigo, Kovová č. 20, 821 06 Bratislava v podiele ½
v prospech Katarína Rigóová, Kovová č. 20, 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 uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. V rámci diskusie vystúpil poslanec
Mikuláš Krippel, ktorý uviedol, že predložený materiál je z právneho hľadiska
problematický. Na základe následnej diskusie, starosta mestskej časti ako
predkladateľ stiahol materiál z rokovania.

K bodu 13)

Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku (ZS) na Lotyšskej
ul. č. 1 o výmere 53,19 m2 na dobu určitú do 31. 12. 2028 v k. ú. Podunajské
Biskupice a nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku (ZS) na
Lotyšskej ul. č. 1 o výmere 42,29 m2 na dobu určitú do 31. 12. 2028 v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Levisticum s.r.o., IČO: 53 736 621, Brezová
539/17, 941 46 Trávnica 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 uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Poslanci bez diskusie pristúpili
k hlasovaniu

UZNESENIE č. 348/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje:
nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ul. č. 1 o výmere 53,19 m2
a 42,29 m2 po dobu jedného roka od podpísania nájomného vzťahu s cenou vo výške 5.065,08
€/rok za všetky 4 nebytové priestory (zníženie v zmysle žiadosti) a po uplynutí jedného roka
bude nájom vo výške 8.670,54 €/rok v zmysle VZN č. 2/2020 na dobu určitú do 31.12.2028
v prospech: Levisticum s.r.o., IČO: 53 736 621, Brezová 539/17, 941 46 Trávnica 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
pre obyvateľov mestskej časti.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:5

K bodu 14)

Návrh lokality na umiestnenie Zariadenia opatrovateľskej služby mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Bibiana Guldanová. Poslanci bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 349/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
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a) schvaľuje
umiestnenie stavby

Zariadenia opatrovateľskej služby mestskej časti Bratislava-

Podunajské Biskupice v lokalite Devätinová ulica, parc. č. 2413,

2412,

2411/1

v katastrálnom území Podunajské Biskupice,
b) splnomocňuje
prednostku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zabezpečiť
realizáciu investičného zámeru výstavby Zariadenia opatrovateľskej služby na Devätinovej
ul., v Bratislave-Podunajských Biskupiciach,
c) berie na vedomie
Informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti so zriadením zariadenia opatrovateľskej
služby Bratislava-Podunajské Biskupice
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:5

K bodu 15)

Návrh zámeru na zmenu účelu využitia priestorov Denného centra na Latorickej
ul. č. 4 a rekonštrukcie Denného centra na Estónskej ul. č. 3A.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Bibiána Guldanová. Poslanec Mikuláš Krippel uviedol, že si myslí, že sú aj iné
priestory v mestskej časti pre umiestnenie škôlky (priestory prenajímané
súkromným subjektom) a nesúhlasí s likvidáciou denného centra a knižnice
a z toho dôvodu návrh nepodporí. Poslanec Boris Vereš položil otázku ohľadne
miestnej knižnice, kam bude premiestnená a čo predstavuje rekonštrukcia
denného centra na Estónskej. Odpovedal Mgr. Roman Zaťko v zmysle, že pri
rekonštrukcii denného centra sa jedná o adaptáciu jestvujúceho stavu na stav,
ktorý je vyžadovaný normami. Pri premiestnení knižnice sa jedná o dočasné
riešenie, pričom ak sa odsúhlasí predkladaný zámer, budú sa hľadať uspokojivé
riešenia do budúcnosti. Poslankyňa Izabella Jégh uviedla, že pri
zosumarizovaní nákladov na dočasné riešenie môže dôjsť k tomu, že náklady
budú vyššie, ako sa predpokladá. Uviedla, že pre fungujúce prevádzky
(materské centrum, klub dôchodcov, knižnica) budú tieto dočasné riešenia
likvidačné. Zároveň uviedla, že problém so škôlkou by sa dal riešiť aj
vybudovaním kontajnerovej škôlky v areáli ZŠ Biskupická. Pavol Kubiš uviedol,
že predkladané riešenie je iba návrh zámeru a jedná sa o návrh príslušnej
komisie, pričom je škoda, že predložený materiál nebol zaradený po bode 16.
Zároveň uviedol, že formou kontajnerovej stavby by sa mohla riešiť skôr
knižnica ako škôlka. Poslanec Michal Drábik navrhol rozdelenie bodu 15, na
návrh rekonštrukcie a na zámer zmeny využitia priestorov denného centra. Na
výzvu predsedajúceho predniesol Mgr. Roman Zaťko doplňujúce vysvetlenia
a informácie k bodu 16, pričom zároveň uviedol, že predkladané riešenia sú
z pohľadu časového ako aj finančného najreálnejšie. Poslankyňa Ildikó
Virágová položila otázku, čo znamená komunitné centrum. Mgr. Roman Zaťko
odpovedal, že sa jedná o zariadenie „združeného“ využívania, kde sa budú
môcť schádzať rôzne skupiny obyvateľstva (mamičky s deťmi, dôchodcovia,
záujmové krúžky), samozrejme pri dodržaní organizačných a prevádzkových
opatrení. Poslanec Peter Tóth sa vyjadril, že materiál neobsahuje všetky
uvedené a prezentované informácie. Starosta mestskej časti uviedol, že
navrhovaným riešením sa neplánuje nič likvidovať. Poslankyňa Ildikó Virágová
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uviedla, že ako už bolo spomenuté kluby dôchodcov sú iba podsubjektom
denného centra, kde zároveň môžu byť zastrešené aj iné záujmové kluby
obyvateľov, zároveň navrhla riešenie podpory dochádzky do denných centier
pre dôchodcov formou príspevku na taxík. Dodala, že by sa nemalo
spochybňovať odporúčanie príslušnej komisie. Po následnej diskusii predniesol
Pavol Kubiš návrh, aby sa v rámci autoremedúry spresnili znenia uznesení.
Starosta mestskej časti následne vyhlásil 10 minútovú prestávku. Po prestávke
bol návrhovej komisii predložený v rámci autoremedúry upravený návrh
uznesenia k bodu15 a 16. Do diskusie sa prihlásila občianka Anna Čierna,
poslanci pristúpili k hlasovaniu o udelení slova
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní:3

Občianka Čierna vo svojom vystúpení uviedla, že sídlisko Dolné hony je
z hľadiska populácie staršie a priestory pre škôlku by sa mali hľadať bližšie
k lokalitám, kde mladé rodiny s deťmi bývajú.
Keďže do diskusie sa už nik neprihlásil, pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 350/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
A)schvaľuje
1) zmenu účelu využitia priestorov Denného centra na Latorickej ul. č. 4 na materskú
školu,
2) zámer rekonštrukcie priestorov Denného centra na Estónskej ul. č. 3A,
B)splnomocňuje starostu mestskej časti
1) požiadať o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR,
2) pripraviť alternatívny spôsob financovania rekonštrukcie v prípade nezískania dotácie,
C)žiada starostu mestskej časti
predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva
1) podrobný harmonogram realizácie zmeny účelu využitia priestorov Denného centra
na Latorickej ul. č. 4 na materskú školu,
2) finančný plán na zabezpečenie realizácie zmeny účelu využitia priestorov Denného
centra na Latorickej ul. č. 4 na materskú školu
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:6

K bodu 16)

Návrh zámeru rozšírenia kapacít predškolských zariadení.
Keďže informácie k predkladanému materiálu boli prediskutované v rámci bodu
15 pristúpili poslanci priamo k hlasovaniu o autoremedúrou upravenom návrhu
uznesenia a prijali

UZNESENIE č. 351/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
15

A) schvaľuje
1) zmenu účelu využitia priestorov Denného centra, Knižnice a materského centra na
Latorickej ul. č. 4 na materskú školu,
2) zámer rekonštrukcie nebytového priestoru bývalej drogérie na parcele č. 5539/4
zapísaného na liste vlastníctva č. 1395 na ul. Latorickej na účely komunitného
(materského) centra
B)žiada starostu mestskej časti
predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva
1) podrobný harmonogram realizácie zmeny účelu využitia priestorov na Latorickej ul.
č. 4, a priestoru a prehľad potenciálnych nebytových priestorov pre dočasné
umiestnenie knižnice a priestoru bývalej drogérie na parcele č. 5539/4 zapísaného
na liste vlastníctva č. 1395 na ul. Latorickej na účely komunitného (materského)
centra a pripraviť podrobnú kalkuláciu projektových prác
2) vypracovať zámer dlhodobého riešenia zvýšenia kapacít MŠ, ktorý reflektuje
potenciálny demografický vývoj po roku 2025.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:6

K bodu 17)

Návrh zámeru spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
„Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v mestskej
časti Podunajské Biskupice“.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol Mgr.
Roman Zaťko. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 352/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
zámer spracovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt::
„Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v mestskej časti
Podunajské Biskupice“
K bodu 18)

Návrh zámeru spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok :
„Zvýšenie kvality poskytovaných kultúrnych služieb KD Vetvár“.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol Mgr.
Roman Zaťko. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 353/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
zámer spracovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt::
„Zvýšenie kvality poskytovaných kultúrnych služieb KD Vetvár“
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní:3

K bodu 19)

Zapojenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice do systému
dočasného parkovania na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol Mgr.
Roman Zaťko. V rámci diskusie uviedla poslankyňa Izabella Jégh, že sumy,
ktoré sú uvedené vo VZN hlavného mesta sú vysoké. Poslankyňa Ildikó
Virágová uviedla, že zapojenie mestskej časti do parkovacej politiky je jedna
vec, avšak už aj tak nemá ako ovplyvniť schválené VZN hlavného mesta, pri
schvaľovaní, ktorého neboli akceptované žiadne pripomienky mestských častí.
Uviedla, že je to podobné ako pri prvom návrhu v roku 2019 a v konečnom
dôsledku s návrhom nesúhlasí. Poslanec Pavol Kubiš uviedol že mestskej časti
nezostáva iné ako sa k parkovacej politike pridať. V rovnakom zmysle sa
vyjadril aj poslanec Mikuláš Krippel. Po diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali

UZNESENIE č. 354/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
1. s c h v a ľ u j e
zapojenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice do systému dočasného
parkovania na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
2. b e r i e n a v e d o m i e
Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
v zmysle uznesenia č.877/2021 z 24.06.2021 (príloha č. 1), ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (príloha 2)
3. s c h v a ľ u j e
v zmysle Štatútu hlavného mesta Bratislava a aktuálneho znenia VZN č. 8/2019
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel:
a.) miestnu časť Bratislava-Podunajské Biskupice, ako jednu tarifnú zónu
b.) zaradenie dočasnej parkovacej zóny miestnej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice, pre časové (hodinové) parkovanie, do tarifného pásma „D“,
c.) zaradenie abonentskej parkovacej karty dočasnej parkovacej zóny miestnej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice do tarifného pásma „D“.
4. o d p o r ú č a
starostovi mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice oznámiť rozhodnutia
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice číslo 1. až 3.
primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a zároveň žiada Miestny
úrad mestskej časti Podunajské Biskupice zabezpečiť všetky právne úkony za účelom
rozšírenia zón dočasného parkovania podľa VZN 8/2019 Hlavného mesta SR
Bratislavy o zónu dočasného parkovania Podunajské Biskupice.
5. o d p o r ú č a
starostovi mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice koordinovať implementáciu
a spustenie, resp. etapizáciu lokálnej parkovacej politiky s mestskou časťou BratislavaVrakuňa.
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za: 9

proti: 0

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní:4

K bodu 20)

Návrh na spracovanie prevádzkového poriadku detských ihrísk v Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol vedúci
oddelenia životného prostredia odpadového a cestného hospodárstva Ing.
Stanislav Štěrba. Keďže do diskusie sa nik neprihlásil, pristúpili poslanci
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 355/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
predložený návrh na spracovanie prevádzkového poriadku detských ihrísk v Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:4

K bodu 21)

Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. Triedy
na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie od
01.12.2021 do 28.02.2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol vedúci
oddelenia životného prostredia odpadového a cestného hospodárstva Ing.
Stanislav Štěrba. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 356/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
predložený Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy na
území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie od 01.12.2021 do
28.02.2022.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:4

K bodu 22)

Návrh: Pamiatky a pamätihodnosti Podunajských Biskupíc – doplnenie
zoznamu o nové položky (etnografka PhDr. Jana Hamšíková).
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca
oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beata Biksadská. Keďže do diskusie sa
nik neprihlásil, pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali.

UZNESENIE č. 357/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
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schvaľuje
Pamiatky a pamätihodnosti Podunajských Biskupíc – doplnenie zoznamu o nové
položky
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:4

K bodu 23)

Informačná správa: Návrh na realizáciu projektu a zapracovanie finančných
prostriedkov do návrhu rozpočtu (Projekt Biskupické telocviky o. z. ŠINTER –
odborný garant projektu).
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca
oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beata Biksadská. Po krátkej diskusii
pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali.

UZNESENIE č. 358/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
Informačnú správu - Zapracovanie finančných prostriedkov do návrhu rozpočtu na základe
predloženého projektu Biskupické telo-cviky.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu 24)

Rôzne, interpelácie poslancov.

nehlasoval: 0

neprítomní:4

Pavol Kubiš
1) Položil otázku „v akom štádiu sa nachádza projekt ZŠ Bieloruská“
2) Požiadal o informáciu ako bolo naložené s dotáciou MPSVaR v roku 2020 na
opatrovateľské služby v sume 7720,- Eur.
3) Položil otázku, ako dopadla súťaž na plachty na detské ihriská.
4) Položil otázku, že ako mohli byť na projekte Podunajská brána skolaudované
inžinierske siete bez toho aby bola postavená hlavná cesta, po ktorej malo chodiť
MHD, pričom sa jedná o ulicu akad. maliara Jozefa Nagya.
5) Požiadal o splnenie Uznesenia č. 172/2018-2022.
Boris Vereš
1) Poďakoval p. Hamšíkovej, p. Nagyovi, p. Jégh za spracovanie materiálu
„Pamiatky a pamätihodnosti Podunajských Biskupíc“ ako aj poslancovi Pavlovi
Kubišovi za návrh na doplnenie plastiky „UFA“ do tohto zoznamu.
Izabella Jégh
1) Položila otázku aký je stav projektu „Uzbecká“ pri pošte.
2) Uviedla, že poslanci nemajú informáciu o chystanej výstavbe 100 bytov na
Kazanskej ul. a opýtala sa o aký projekt sa jedná. Zároveň požiadala, aby
poslanci boli o takýchto projektoch informovaný.
3) Požiadala o urýchlené premiestnenie nových kníh (v počte 4000 ks) o histórii
Podunajských Biskupíc z priestorov športového areálu Tryskáč, keďže tieto
priestory sú nevhodné na takéto skladovanie a týmto spôsobom môže dôjsť
k znehodnoteniu kníh. Požiadala aby boli uskladnené v zasadačke miestneho
úradu na Žiackej ulici.
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4) Požiadala, aby boli poslancom dané kľúče od vchodových dverí miestneho
úradu na Trojičnom námestí, keďže bol vymenený zámok a poslanci sa nemôžu
dostať k svojim schránkam.
5) Opýtala sa p. starostu či bola požiadaná p. Csanaky o laudácie.
Odpoveď starostu mestskej časti Mgr. Zoltána Péka
Uviedol, že p. Eleonóra Csanaky ešte nebola požiadaná o laudácie.
.
6) Opýtala sa na pracovníka miestneho úradu JUDr. Artúra Soldána v súvislosti so
správami na internete.
Iveta Daňková
1) Požiadala o premaľovanie resp. namaľovanie priechodov pre chodcov
v mestskej časti, keďže sú už veľmi vyšúchané a na niektorých miestach nie sú
vôbec.
2) Požiadala o riešenie situácie na Dudvážskej ulici spôsobom umiestnenia
dopravných značiek o zóne s deťmi, keďže tam jazdia autá vysokou rýchlosťou.
Boris Boleček
1) Požiadal o riešenie havarijného stavu kotlov na ZŠ Bieloruská.
2) Požiadal o vyzvanie nájomcu ihriska v areáli ZŠ Bieloruská aby si upratal
prenajímaný priestor.
3) Uviedol, že oproti prevádzkam na Bieloruskej je otvorená bránka a niektorí
občania tento priestor znečisťujú – požiadal o riešenie.
4) Opýtal sa v akom stave je oprava učební v ZŠ Bieloruská.
5) Opýtal sa akým spôsobom sa bude riešiť situácia s novým učiteľom na ZŠ
Bieloruská, ktorému bol ponúknutý byt avšak v havarijnom stave, ktorý s toho
dôvodu neprijal.
Pavol Hanzel
1) Na podnet občanov požiadal o zabezpečenie pozemku medzi garážovým domom
na Lotyšskej a trafostanicou, kde je schodisko, kde sa schádzajú drogovo
závislí, užívajú tu drogy a znečisťujú tento priestor. Navrhol riešenie spôsobom
oplotenia tohto priestoru z oboch strán, prípadne riešiť túto situáciu s majiteľmi
objektov a pozemku.
2) Opakovane požiadal o došponovanie lanovky na detskom ihrisku na Baltskej.
Mikuláš Krippel
1) Požiadal o písomnú informáciu ohľadne stavu projektu „Uzbecká“.
Odpoveď Mgr. Roman Zaťko
Spolupráca s fakultou architektúry bola ukončená z dôvodu vysokých nákladov za projektovú
dokumentáciu. Cieľom bolo súťaž vypísať avšak popri tejto projektovej dokumentácie boli
z kapitálových výdavkov schválené ďalšie dve projektové dokumentácie (ZŠ Podzáhradná
a ZŠ Biskupická). Pri sledovaní plnenia za posledných 12 mesiacov sa mestská časť dostala
do stavu, že súťažiť by sa to malo vyšším postupom. Z pohľadu zákona o verejnom
obstarávaní je stanovisko pracovníkov úradu taký, aby sa vytvoril tzv. „dynamický nákupný
systém“, čo predstavuje inú metódu obstarávania, cez ktorý sa zabezpečí okruh
kvalifikovaných potenciálnych dodávateľov, pričom následne sa projektové dokumentácie
súťažia skráteným postupom. Do takejto súťaže samozrejme môžu vstúpiť aj iné dodávateľské
subjekty ako z okruhu kvalifikovaných potenciálnych dodávateľov, len musí splniť
predchádzajúce podmienky účasti. Z kapacitných dôvodov toto verejné obstarávanie ešte
nebolo vyhlásené.
Olívia Falanga Wurster
1) Položila otázku v akom stave je projekt „Zelené srdce Podunajských Biskupíc“.
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Odpoveď Mgr. Roman Zaťko
Verejné obstarávanie bolo ukončené. Oznámenie o výsledku bolo v predchádzajúcom týždni
zaslané na zverejnenie vo Vestníku. Momentálne plynie ochranná lehota, po uplynutí ktorej
môže byť podpísaná zmluva. Z hľadiska stavebno-technického charakteru prác je predpoklad
ich zrealizovania do konca tohto roku.
2) Opýtala sa na reklamné bannery a billboardy v súvislosti s 800. výročím prvej
písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach, či už sú vyrobené, keďže už
prvá akcia „Ulička chutí“ prebehla a billboardy s uvedením tohto výročia
rozmiestnené v mestskej časti neboli.
3) Ocenila rozšírenie Pamätihodností mestskej časti, pričom zároveň požiadala
o ich prezentáciu obyvateľom formou letákov a fotografií.
Boris Boleček v rámci faktickej poznámky uviedol že nefunguje Redakčná rada Biskupických
novín. Požiadal o riešenie situácie, keďže zasadnutia Redakčnej rady Biskupických novín sa
nezvolávajú.
Stanislav Koiš v rámci faktickej poznámky sa opýtal, či sa nemôže stať niečo obdobné ako
pri detských ihriskách a pumptrackovej dráhe, že v súvislosti so snahou dodržať termíny budú
napr. výsadbové práce realizované v nevhodnom období.
Odpoveď Mgr. Roman Zaťko
Keďže termín dodania nebol kvalifikačným a ani hodnotiacim kritériom, je možné práce
v prípade nevhodných klimatických podmienok prerušiť.
Občianka pani Alexandra Medveďová
1) Požiadala o riešenie dopravnej situácie na uliciach Korytnícka a Učiteľská
formou obmedzenia rýchlosti na týchto komunikáciách.
2) Požiadala o väčšiu informovanosť obyvateľov prostredníctvom Biskupických
novín.
3) Požiadala o doplnenie lavičiek pri zdravotnom stredisku na Učiteľskej ulici.
4) Poukázala na situáciu na Špaldovej ulici v súvislosti so stanoviskom miestneho
úradu k prevádzke Autoumyvárne na Závodnej ulici.
5) Uviedla, že zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme stanovuje,
že zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktorí sú
blízkymi osobami, nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti. Opýtala
sa, či sa to netýka aj p. starostu a p. riaditeľa kancelárie starostu.
Občianka pani Martina Kučerová
1) Poďakovala za správu o kontrole výberových konaní miestnemu kontrolórovi
Mgr. Jánovi Komarovi, za spoluprácu Ing, Stanislavovi Štěrbovi a pracovníkom
oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva, firme
Kosec, poslancovi Borisovi Verešovi a za aktivitu poslancovi Pavlovi Kubišovi,
poslankyni Izabelle Jégh, poslankyni Mgr. Barbore Lukáčovej, poslankyni Ing.
Ildikó Virágovej.
2) V súvislosti so správou miestneho kontrolóra uviedla, že betónové panely neboli
odvezené, ale boli zahrnuté hlinou a nad nimi bolo postavené detské ihrisko na
Podzáhradnej ulici.
3) Opýtala sa, kto vykonával stavebný dozor pri oprave oplotenia na Geologickej
ulici, keďže sa našli zvesené nenatrené brány. Zároveň sa opýtala ako sa
v súčasnosti pri projektoch realizuje stavebný dozor.
4) V súvislosti s detskými ihriskami uviedla, že na žiadnom detskom ihrisku počas
slnečných dní nie je tieň, keďže tieniace plachty keď sú osadené, tak sú iba nad
konštrukciami nie nad lavičkami. Požiadala v mene ďalších občanov, aby staré
detské ihrisko na Baltskej ulici nebolo zrušené ale revitalizované.
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5) V súvislosti s parkovacou politikou uviedla, že magistrát hlavného mesta robil
monitoring parkovacích miest v priebehu mesiaca júl.
6) Poukázala na skutočnosť, že chodníky na Podzáhradnej ulici sú po dažďoch
zatopené a nedá sa po nich chodiť. Ulica Podzáhradná od Lidla na Kazanskú
býva zatopená aj z dôvodu vysoko osadených kanalizačných poklopov. Zároveň
je tam nefunkčný retardér.
7) Poukázala na prechod pre chodcov na Borekovej ul., ktorý už nie je vidno.
8) Poukázala na problém so zrušenými spojmi MHD (ul. Estónska, Podunajská) ako
aj na skutočnosť, že avizované zastavovanie liniek prímestskej dopravy na
zastávkach zrušených spojov MHD nefunguje.
K bodu 25)

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

Overovatelia zápisnice:

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

Iveta. Daňková

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

Ing. Ildikó Virágová

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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