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

Zápisnica
z 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 22. 06. 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 :
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Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 27.04.2021
Návrh – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice na II. polrok 2021
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách a návrh na
Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021, Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách
Návrh - Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy –
sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)
Návrh - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na
podporu mládeže a športu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2021
Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
Návrh nájmu pozemkov registra „C“:parc. č. 2411/2 – zastavaná plocha a nádvoria
o výmere 296 m2 a parc. č. 2411/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2 na
Devätinovej ul. č. 39 na dobu určitú do 30.06.2023, v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Albína Solčanová, Devätinova 39, 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 nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/51 o výmere 15 m2 pod garážou na
Dudvážskej ul. na dobu určitú do 31.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech:
Ľudovít Škultéty, r. Škultéty a Margita Škultétyová, r. Vajasová, obaja bytom: Latorická
21, 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“ parc. č. 2242 – záhrady o výmere 18 m2 na ul.
Padlých hrdinov 7 na dobu určitú do 30.06.2023 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Mgr. František Körösi, r. Körösi, Muštova 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji 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“ parc. č. 5478/29 o výmere 9 m2 pod letným
exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Zmrzlina u Mapa“ na Korytnickej ul.
3/a, na dobu určitú t. j. od 01.07.2021 do 31.10.2021 v prospech prevádzkovateľa:
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Jarmila Žilinská, IČO: 41 541 251, Bodrocká 4, 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 prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/68 o výmere 16 m2 na
Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech:
Radoslav Kocka, r. Kocka, Slatinská 6, 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 prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/128 o výmere 32 m2 na
Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech:
Radoslav Kocka, r. Kocka, Slatinská 6, 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 pozemkov registra „C“: parc. č. 4109/8 – záhrada o výmere 134 m2 a parc.
č. 4109/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2 na Popradskej ul. na dobu
určitú do 30.06.2023, v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Poláková Adriana, r.
Gergelová, Bratislava – Ružinov 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“ parc. č. 5478/19 o výmere 1 015 m2 v areáli
Základnej školy Podzáhradná 51 na Podzáhradnej ul., na dobu určitú do 31. 12. 2026,
k. ú. Podunajské Biskupice v prospech spoločnosti: Tenisový klub VIP, Slatinská 8, 821
07 Bratislava, IČO: 31 749 682 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 - Predĺženia prevádzkovej doby pre prevádzku: MUCHEN TUCHEN Bistro,
Kazanská 21, 821 06 Bratislava, prevádzkovateľa: POLEPOLE CAFFE s.r.o., Ing. Igor
Hajdu, IČO: 47 917 903, Podzáhradná 15, 821 06 Bratislava.
Koncepcia rozvoja MŠ 2021-2026.
Informačná správa o počte žiadostí o prijatie detí do MŠ pre školský rok 2021/2022.
Informačná správa - počet zapísaných žiakov do 0. a 1. ročníka v ZŠ pre školský rok
2021/2022.
Návrh - Multifunkčné ihrisko ZŠ Bieloruská, BA, prevádzkový poriadok.
Informačná správa – hodnotenie činnosti knižníc za rok 2020.
Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti so zriadením Zariadenia opatrovateľskej
služby mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
Informatívna správa o opatrovateľskej službe v mestskej časti za rok 2020.
Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti za obdobie
december 2020 - jún 2021.
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. Keďže časť poslancov sa odmietla prezentovať
z dôvodu neúčasti riaditeľa kancelárie starostu, vyhlásil starosta prestávku do
13.30 hod. Po prestávke starosta mestskej časti vyzval poslanecký zbor aby sa
prezentoval
prítomní: 13

neprítomní: 2

prezentovalo sa: 13

2

Konštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta následne
prezentoval návrh zloženia návrhovej komisie. Do diskusie sa prihlásila
poslankyňa Barbora Lukáčová a požiadala o rotáciu poslancov pri členstve
v návrhovej komisii. Starosta následne prezentoval nový návrh členov návrhovej
komisie. Následne poslanci na výzvu starostu pristúpili k hlasovaniu o návrhu
zloženia návrhovej komisie a overovateľoch zápisnice.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 3

nehlasoval: 0

neprítomní:2

Následne starosta prezentoval návrh programu zasadnutia, pričom uviedol, že
sťahuje z návrhu bod č. 24. V rámci diskusie navrhla poslankyňa Izabella Jégh
vypustiť z programu zasadnutia bod č. 07. Poslanci pristúpili k hlasovaniu
o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne.
za: 6

proti: 1

zdržali sa: 4

nehlasoval: 2

neprítomní: 2

Starosta vyzval poslancov aby hlasovali o návrhu programu.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 3

nehlasoval: 0

neprítomní:2

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 303/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení:

Boris Vereš - predseda,
Iveta Daňková
Mgr. Stanislav Koiš

2. overovateľov zápisnice:

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.,
Boris Boleček
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 27.04.2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
V rámci diskusie položila otázku poslankyňa Izabella Jégh koľkokrát bol magistrát
oslovený v súvislosti so stavom komunikácie Krajinská ulica. Následne sa
opýtala na organizačnú štruktúru, keďže na svoju interpeláciu dostala odpoveď,
že zverejnená organizačná štruktúra je stále aktuálna a starostom jej bola
uvedená iná informácia. Prednostka miestneho úradu odpovedala, že ona ako
prednostka riadi všetky oddelenia okrem oddelenia životného prostredia
a referátu kultúry na oddelení školstva a kultúry. Po diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 304/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní:
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berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27.04.2021.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 3

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

K bodu 03) Návrh – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice na II. polrok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesol miestny kontrolór Mgr. Ján Komara. V rámci diskusie
požiadala poslankyňa Ildikó Virágová o preverenie stavu, keďže pri schvaľovaní
rozpočtu bolo prijaté uznesenie, že do štyridsiatich budú realizované zmeny
zverejnené na webovej stránke. Miestny kontrolór odpovedal, že do 40 dní sa
v zmysle predmetného uznesenia má zverejniť mesačné čerpanie rozpočtu.
Realizované zmeny rozpočtu sa majú zverejniť hneď ako sú zrealizované
a poslanci majú byť informovaní na zastupiteľstve. Vedúca oddelenia
Ekonomického a správy majetku uviedla, že neboli realizované žiadne zmeny
rozpočtu okrem I., ktorú schválili poslanci. Po diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 305/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
na II. polrok 2021.

za: 12

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 04) Návrh na zrušenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných
a materských školách a návrh na Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021,
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice ktorým sa určuje výška
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v základných a materských školách
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia uviedla vedúca školstva a kultúry PaedDr. Beata
Biksadská. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 306/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
predloženého návrhu:
A: r u š í
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice,
ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov v základných a materských školách
B: s c h v a ľ u j e
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021, Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice,
ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov v základných a materských školách
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

K bodu 05) Návrh - Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú
nové čl. 31 až 32i).
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce a doplňujúce informácie predniesla vedúca
oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky Mgr. Bibiána Guldanová. Bez
diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 307/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní:
súhlasí
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa
upravujú pôsobnosti a spolupráca hlavného mesta a mestských častí v oblasti sociálnych vecí
(vypustenie čl. 31 a 32, z čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 06) Návrh - Výzva 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 predniesla
prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. V rámci diskusie položila
otázku poslankyňa Ildikó Virágová, či pripomienky komisie školstva, kultúry
mládeže a športu boli do materiálu zapracované. Odpovedala prednostka, že
pripomienky boli zapracované do predkladaného materiálu. Následne
poslanecký zbor pristúpil k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 308/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na podporu mládeže
a športu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2021
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní: 2

K bodu 07) Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k materiálu
predniesla vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku Mgr. Zuzana
Švarc Harisová. V rámci diskusie uviedla poslankyňa Izabella Jégh, že tento
materiál príslušná komisia školstva, kultúry, mládeže a športu neprejednala
a navrhované kultúrne podujatia sú zbytočné. Starosta mestskej časti uviedol, že
kultúrne akcie otvárajú aj v iných mestských častiach a v prípade neodsúhlasenia
budú tieto akcie realizované z externých zdrojov od sponzorov. Poslankyňa
Izabella Jégh, uviedla, že nie je proti kultúrnym akciám, ale spôsob predkladania
takéhoto materiálu a vynucovania takýchto akcií, keď sa obchádza príslušná
komisia je neprijateľný. Poslanec Boris Vereš sa opýtal na akciu deň detí z akých
zdrojov bola hradená a podporil poslankyňu Izabellu Jégh. Zuzana Švarc
Harisová uviedla, že boli podpísané dve darovacie zmluvy so spoločnosťou
SEHRING. Poslanec Pavol Kubiš sa opýtal z akého titulu pán riaditeľ kancelárie
starostu riadi kultúru, zároveň uviedol, že pri predložení návrhu na zmenu
rozpočtu je pravidlom, že sa uvedie z ktorých položiek sa finančné prostriedky
presunú. Starosta uviedol že z dôvodu časovej tiesne prejednávaný materiál
nebol predložený komisii kultúry. Poslanec Mikuláš Krippel položil otázku, kde sú
spomínané sponzorské zmluvy zverejnené. Zuzana Švarc Harisová uviedla, že
by mali byť zverejnené na webstránke mestskej časti. Poslanec Pavol Kubiš
uviedol, že spolupráca s vedúcim oddelenia životného prostredia mu bola
znemožnená zo strany riaditeľa kancelárie starostu. Poslankyňa Izabella Jégh sa
opýtala, prečo predložený materiál neprezentuje riaditeľ kancelárie starostu,
keďže bol jeho iniciátorom. Poslankyňa Barbora Lukáčová uviedla, že ako
predsedkyňa príslušnej komisie, je proti prerokúvanému materiálu, keďže
predkladané akcie neboli odsúhlasené príslušnou komisiou a nespĺňajú
konceptuálnu kvalitu 800-stého výročia. Starosta mestskej časti poďakoval za
aktivitu poslankyne Izabelly Jégh, pričom uviedol, že každý má právo na svoj
názor a dopyt zo strany obyvateľov po akciách, ktoré sú v materiály uvedené je
reálny. Poslanec Pavol Kubiš upozornil na zverejňovanie darovacích zmlúv.
Olívia Falanga Wurster uviedla že o predkladanom materiály nejednala ani
finančná komisia a nebol predložený na prerokovanie ani miestnej rade.
Poslankyňa Ildikó Virágová uviedla, že keďže záverečný účet je predkladaný na
trikrát úrad nemá reálnu znalosť o finančnej situácii a položila otázku, či na
nasledujúcom zastupiteľstve bude spolu so záverečným účtom predložená a j
správa audítora. Prednostka miestneho úradu uviedla, že úrad má znalosť
o ekonomickej situácii mestskej časti a záverečný účet bude predložený v zmysle
zákona. Vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku dodala, že audítorka
má všetky požadované podklady a termín na predloženie jej správy je do konca
kalendárneho roka. Poslankyňa Zuzana Čermanová uviedla, že napriek tomu že
predkladné akcie nemusia byť zlé mali byť prejednané dopredu. Do diskusie sa
prihlásila občianka pani Medveďová. Poslanci svojim hlasovaním jej udelili slovo.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

Pani Medveďová uviedla, že akcie, ktoré sú uvedené v materiály sa realizujú
v areáli farnosti a požiadala o spoluprácu s farnosťou, zároveň uviedla, že termín
podujatí pre deti bol zvolený nevhodne, keďže v daných termínoch boli
realizované sviatosti birmovania a prvého svätého prijímania. Starosta uviedol
v odpovedi, že nemá vedomosť, že by uvedené akcie v tom termíne niekomu
prekážali. Poslankyňa Jégh uviedla, že na kolidovanie termínov upozorňovali
s poslankyňou Falanga Wurster na predchádzajúcom zastupiteľstve. Po diskusii
poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
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UZNESENIE č. 309/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
neschvaľuje
II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021.
za: 2

proti: 7

zdržali sa: 4

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 08) Návrh nájmu pozemkov registra „C“:parc. č. 2411/2 – zastavaná plocha a
nádvoria o výmere 296 m2 a parc. č. 2411/3 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 53 m2 na Devätinovej ul. č. 39 na dobu určitú do 30.06.2023, v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Albína Solčanová, Devätinova 39, 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 materiálu uviedla
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu
o predloženom návrhu uznesenia a svojim hlasovaním prijali
UZNESENIE č. 310/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 2411/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 296 m2
a parc. č. 2411/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2 na Devätinovej ul.č. 39 na
dobu určitú do 30.06.2023 vo výške 419,20 €/rok, k. ú. Podunajské Biskupice v prospech
Albína Solčanová, Devätinova 39,821 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 na pozemku registra „C parc. č. 2411/3 sa nachádza stavba – rodinný
dom so súp. číslom 9655 vo vlastníctve žiadateľky v zmysle LV č. 5877.
za: 12

proti: 0

zdržali sa:1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 09) Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/51 o výmere 15 m2 pod garážou
na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 31.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Ľudovít Škultéty, r. Škultéty a Margita Škultétyová, r. Vajasová, obaja
bytom: Latorická 21, 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 predniesla
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali
UZNESENIE č. 311/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
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nájom pozemku registra „C“ parc. č. 5590/51 o výmere 15 m2 pod garážou na Dudvážskej ul.
na dobu určitú do 31.05.2046 za cenu vo výške 60,- €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice v
prospech: Ľudovít Škultéty, r. Škultéty a Margita Škultétyová, r. Vajasová, obaja bytom:
Latorická 21, 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
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 10) Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2242 – záhrady o výmere 18 m2
na ul. Padlých hrdinov 7 na dobu určitú do 30.06.2023 v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Mgr. František Körösi, r. Körösi, Muštova 9, 900 28 Ivanka
pri Dunaji 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 predniesla
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali
UZNESENIE č. 312/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 2242 – záhrady o výmere 18 m2 na ul. Padlých
hrdinov 7 na dobu určitú do 30.06.2023 v sume 12,60 €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice v
prospech: Mgr. František Körösi, r. Körösi, Muštova 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľnú súčasť s priľahlými pozemkami vo vlastníctve žiadateľa.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 2

neprítomní: 2

K bodu 11) Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 9 m2 pod
letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Zmrzlina u Mapa“ na
Korytnickej ul. 3/a, na dobu určitú t. j. od 01.07.2021 do 31.10.2021 v prospech
prevádzkovateľa: Jarmila Žilinská, IČO: 41 541 251, Bodrocká 4, 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 predniesla
prednostka miestneho úradu.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 2

neprítomní: 2

Svojim hlasovaním miestne zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 313/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
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nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 9 m2 pod letným exteriérovým
sedením v nadväznosti na prevádzku „Zmrzlina u Mapa“ na Korytnickej ul. 3/a, na dobu určitú
t. j. od 01.07.2021 do 31.10.2021 vo výške 157,70 € v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech
prevádzkovateľa: Jarmila Žilinská, IČO: 41 541 251, Bodrocká 4, 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.
K bodu 12) Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/68 o výmere 16 m2 na
Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Radoslav Kocka, r. Kocka, Slatinská 6, 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 predniesla
prednostka miestneho úradu. Svojim hlasovaním prijali
UZNESENIE č. 314/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/68 o výmere 16 m2 na Dudvážskej ul. na
dobu určitú do 30.05.2046 vo výške 64,- €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech
Radoslav Kocka, r. Kocka, Slatinská 6, 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 žiadateľa
v zmysle LV č. 4234.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

K bodu 13) Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/128 o výmere 32 m2
na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Radoslav Kocka, r. Kocka, Slatinská 6, 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. 315/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/128 o výmere 32 m2 na Dudvážskej ul. na
dobu určitú do 30.05.2046 vo výške 128,- €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech
Radoslav Kocka, r. Kocka, Slatinská 6, 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
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predpisov z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný stavbou – garážou vo vlastníctve žiadateľa
v zmysle LV č. 4677.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 2

neprítomní: 2

K bodu 14) Návrh nájmu pozemkov registra „C“: parc. č. 4109/8 – záhrada o výmere 134 m2
a parc. č. 4109/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2 na Popradskej
ul. na dobu určitú do 30.06.2023, v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech:
Poláková Adriana, r. Gergelová, Bratislava – Ružinov 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. 316/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 4109/8 - záhrada o výmere 134 a parc. č. 4109/19
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2 na Popradskej ul. na dobu určitú do 30.06.2023
vo výške 109,90 €/rok, k. ú. Podunajské Biskupice v prospech Adriana Poláková, r. Gergelová,
Bratislava – Ružinov, 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. 4109/19 sa nachádza stavba záhradná chata so súp. číslom
11243 vo vlastníctve žiadateľky v zmysle LV č. 4414.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 2

neprítomní: 2

K bodu 15) Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/19 o výmere 1 015 m2
v areáli Základnej školy Podzáhradná 51 na Podzáhradnej ul., na dobu určitú do
31. 12. 2026, k. ú. Podunajské Biskupice v prospech spoločnosti: Tenisový klub
VIP, Slatinská 8, 821 07 Bratislava, IČO: 31 749 682 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.
Poslanec Mikuláš Krippel uviedol, že s predloženým návrhom súhlasí, pričom od
pani Žilinčanovej mal k dispozícii účty o preinvestovaných finančných
prostriedkoch. Zdôraznil že predložený materiál spĺňa osobitný zreteľ.
Poslankyňa Izabella Jégh uviedla, že v návrhu uznesenia chýba bod B) v znení
„neschvaľuje“. Olívia Falanga Wurster uviedla, že členovia miestnej rady žiadali
prítomnosť pani Žilinčanovej. Vedúca oddelenia školstva a kultúry Beata
Biksadská uviedla, že informovala pani riaditeľku. Vo faktickej poznámke
poslanec Mikuláš Krippel uviedol, že pani Žilinčanová pozvánku nedostala
a z dôvodu tréningov sa nemohla rokovania zúčastniť a zároveň uviedol, že
majetok mestskej časti bol značne zveľadený. Pavol Kubiš uviedol, že prílohou
uvedeného materiálu mala byť aj príloha o preinvestovaných prostriedkoch ako
zdôvodnenie a navrhol o presunutí uvedeného materiálu na rokovanie ďalšieho
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rokovania. V rámci faktickej poznámky predniesla procedurálny návrh
poslankyňa Barbora Lukáčová, aby bol materiál stiahnutý a dopracovaný jednak
o vyjadrenie školy ako aj o potvrdenia o preinvestovaných prostriedkoch.
Poslanci po diskusii pristúpili k hlasovaniu o návrhu poslankyne.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 16) Návrh - Predĺženia prevádzkovej doby pre prevádzku: MUCHEN TUCHEN Bistro,
Kazanská 21, 821 06 Bratislava, prevádzkovateľa: POLEPOLE CAFFE s.r.o.,
Ing. Igor Hajdu, IČO: 47 917 903, Podzáhradná 15, 821 06 Bratislava.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková.
Poslankyňa Ildikó Virágová upozornila, že napriek prezentovaným odporúčaniam
miestnej rady ako aj komisie finančnej nebol upravený návrh uznesenia.
Prednostka miestneho úradu uviedla, že miestne zastupiteľstvo schvaľuje
prevádzkových hodín, len keď žiadateľ žiada o predĺženie týchto hodín. Poslanec
Boris Vereš ako aj Pavol Hanzel podporili predĺženie prevádzkových hodín.
Poslanec Peter Tóth uviedol, že by sa mali nastaviť jednotné pravidlá a položil
otázku, či prevádzkovú dobu niekto kontroluje. Poslanec Pavol Kubiš uviedol, že
nevidí dôvod aby poslanci neodsúhlasili zmenu prevádzkových hodín, keďže
pokiaľ by vznikli nejaké problémy môžu pristúpiť k spätnej úprave. Poslanci po
diskusii pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 317/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
prevádzkovú dobu pre prevádzku: MUCHEN TUCHEN Bistro, Kazanská 21, 821 06 Bratislava,
prevádzkovateľa: POLEPOLE CAFFE s.r.o., Ing. Igor Hajdu IČO: 47 917 903, Podzáhradná
15, 821 06 Bratislava v rozpätí: Pondelok 11.00 h. – 22.00 h. Utorok 11.00 h. – 22.00 h. Streda
11.00 h. – 22.00 h. Štvrtok 11.00 h. – 22.00 h. Piatok 11.00 h. – 23.00 h. Sobota 11.00 h. –
23.00 h. Nedeľa 11.00 h. – 22.00 h.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

K bodu 17)

Koncepcia rozvoja MŠ 2021-2026.

neprítomní: 3

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla PaedDr. Beata Biksadská. Poslankyňa Barbora Lukáčová
upozornila na kapacitný problém materských škôl a predniesla potrebu pripraviť
sa na čerpanie zdrojov infraštruktúry MŠ formou pripraveného projektu
v zásobníku. Predniesla návrh na zriadenie odbornej komisie, ktorá by zhodnotila
plôch vo vlastníctve mestskej časti. Poslanec Tóth predniesol návrh na lokality –
areál DK Vesna. Do diskusie sa prihlásila občianka pani Medveďova. Poslanci
svojim hlasovaním jej udelili slovo.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 3

Položila otázku, prečo pri schvaľovaní nových projektov ako Podunajská brána
sa nezakomponuje aj výstavba škôlok. Faktickými poznámkami odpovedali
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poslanci Pavol Kubiš a Mikuláš Krippel, že sa jedná o súkromný pozemok
a z toho dôvodu mestská časť nemá dosah na ovplyvnenie danej výstavby.
UZNESENIE č. 318/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
Koncepciu rozvoja materských škôl na roky 2021 – 2026
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 18) Informačná správa o počte žiadostí o prijatie detí do MŠ pre školský rok
2021/2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla PaedDr. Beata Biksadská a poslankyňa Barbora Lukáčová.
Poslanci po diskusii pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 319/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Informatívnu správu: Počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre školský rok 2021/2022.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 19) Informačná správa - počet zapísaných žiakov do 0. a 1. ročníka v ZŠ pre školský
rok 2021/2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla PaedDr. Beata Biksadská. Pavol Kubiš v rámci diskusie
uviedol informáciu, že triedy na ZŠ Bieloruskej nebudú 3 ale 2 a to z dôvodu
prihlasovania detí do škôl vo Vrakuni. Poslanci následne pristúpili k hlasovaniu a
prijali
UZNESENIE č. 320/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Informatívnu správu o počte zapísaných žiakov do nultého a prvého ročníka základných škôl
na školský rok 2021/2022.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 20) Návrh - Multifunkčné ihrisko ZŠ Bieloruská, BA, prevádzkový poriadok.
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Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla PaedDr. Beata Biksadská. Poslanci bez diskusie pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 321/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
Prevádzkový poriadok MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bieloruská 1,
BRATISLAVA.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 21) Informačná správa – hodnotenie činnosti knižníc za rok 2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla PaedDr.
Beata Biksadská. V rámci diskusiu sa rozobrala situáciu ohľadne nákupu
knižných titulov. Poslanec Mikuláš Krippel, Barbora Lukáčová, Olívia Falanga
Wurster ako aj starosta mestskej časti podporili myšlienku do budúcnosti navŕšiť
prostriedky v rozpočte na nákup kníh. Poslankyňa Ildikó Virágová poukázala na
nesúlad v sumách, ktoré sú uvedené vo zverejnenom záverečnom účte. Po
diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 322/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Informatívnu správu - Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2020.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 22) Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti so zriadením Zariadenia
opatrovateľskej služby mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Bibiána Guldanová. Po krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 323/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
informáciu o krokoch podniknutých za zriadenie Zariadenia opatrovateľskej služby mestskej
časti Bratislava.-Podunajské Biskupice, predloženú na základe uznesenia č. 297/2018-2022
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 27.4.2021.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní: 4

K bodu 23) Informatívna správa o opatrovateľskej službe v mestskej časti za rok 2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Bibiána Guldanová. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu a prijali
UZNESENIE č. 324/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Informatívnu správu o opatrovateľskej službe v mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice za rok 2020.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 25) Rôzne, interpelácie poslancov.
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
1) Požiadal o informáciu, kde sú zverejnené sponzorské zmluvy od spoločnosti
SEHRING a to najlepšie formou linku na predmetnú webovú stránku.
2) Požiadal o informáciu k športovému areálu v priestoroch ZŠ Podzáhradná, keďže
je otvorený v dňoch pondelok až piatok od 15.00 do 20.00, pričom aspoň počas
prázdnin by bolo vhodné aby bol otvorený celý deň.
Boris Vereš
1) Položil otázku kedy bude inštalovaná Kamera na zdravotnom stredisku Lotyšská.
Písomné interpelácie
2) Požiadal úrad o zistenie legálnosti, prípade zakročeniu proti terasám a požívaniu
alkoholu najmä pred školou na verejnom priestranstve.
3) Uviedol, že na Kazanskej ulici aj dochádza aj naďalej vplyvom vysokej rýchlosti ku
kritickým situáciám. Pred dvomi rokmi sa hovorilo o stacionárnom radare. V akom
štádiu je inštalácia radaru?.
4) Požiadal o vymenovanie krokov, ktoré urobila mestská časť v roku 2021 na úseku
bezpečnosti a poriadku, myslím výzvy smerom k PZ SR, MsP.
5) Opýtal sa, či mestská časť zahájila rokovanie s MČ Vrakuňa ohľadne bytového
domu na Uzbeckej ulici a ak nie, prečo sa tak nestalo.
Odpoveď
Ing, Mariana Páleníková
1) Objednávka na kameru bola odoslaná.
Boris Boleček
Faktickou poznámkou sa pripojil k interpelácii č. 5 poslanca Borisa Vereša.
Pavol Kubiš
1) V súvislosti s orezmy stromov poukázal na skutočnosť, že na sídlisku Medzi jarkami
sa ešte stále nerealizujú, napriek schváleným zvýšeným finančným prostriedkom
a v tej súvislosti požiadal o predloženie plánu orezov.
2) V súvislosti s plánovaným nákupom krycích plachiet na detské ihriská požiadal
o informáciu v akom stave je zaobstaranie predmetných plachiet a ktoré ihriská boli
vybrané k ich inštalácii.
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3) Poukázal na skutočnosť, že pri zdravotnom stredisku na Lotyšskej ulici sú
neziskovou organizáciou rozdávané ihly pre narkomanov a požiadal o zásah
miestneho úradu.
4) Požiadal úrad na čele s pánom starostom, aby pri odpovediach obyvateľom
ohľadne kosenia nepodávali odpovede v zmysle, že na kosenie nie sú peniaze,
keďže na kosenie bolo schválených o 30 000,-Eur viac ako po iné roky.
Izabella Jégh
1) Požiadala o prekontrolovanie tabúľ označujúcich ulice, keďže sú už značne
znečistené a poškodené.
2) Položila otázku, kedy budú hotové zákazové tabule pre psíčkarov na Biskupickej
ul. a ul. Padlých hrdinov.
3) Požiadala aby miestny úrad urgoval magistrát ohľadne opravy Krajinskej ulici
a premaľovanie vodorovného dopravného značenia na komunikáciách v správe
magistrátu.
4) Požiadala starostu mestskej časti o dodržiavanie zdravotných prestávok počas
rokovania miestneho zastupiteľstva.
Ing. Barbora Lukáčová
1)

2)
3)
4)

Upozornila na katastrofálny stav detských ihrísk. Požiadala o realizáciu údržby
(kosenie, vysýpanie košov). Požiadala o uplatnenie reklamácií voči zhotoviteľom
a zároveň požiadala o uvedenie, kto v mene úradu tieto ihriská prevzal od
zhotoviteľov.
Požiadala o informáciu v akom stave je projekt „Zelené srdce“.
Požiadala o zefektívnenie a urýchlenie predprojektovej prípravy na projekte zóny
Uzbecká.
Požiadala o vytvorenie pracovnej skupiny pre zelené opatrenia v školách.

Pavol Kubiš
V rámci faktickej poznámky položil otázku ohľadne odstránenia zvyškov hracích prvkov zo
starých detských ihrísk a opravu plotu na detskom ihrisku na Bieloruskej.
Boris Vereš
V rámci faktickej poznámky reagoval na interpeláciu poslankyne Lukáčovej ohľadne detských
ihrísk a uviedol, že MČ Vrakuňa má vyhradených 2 pracovníkov, ktorý sa starajú o údržbu
detských ihrísk.
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Faktickou poznámkou sa pripojil k interpelácii poslankyne Lukáčovej ohľadne nekvalitných
detských ihrísk a pripomenul, že peniaze na projekty Zelené srdce a Uzbecká boli schválené
v máji minulého roku avšak práce príliš nepokročili.
Odpoveď Ing. Mariana Páleníková
2) Termín na predkladanie ponúk bol včerajšieho dňa teda 21.06.2021. Prihlásil sa
iba jeden záujemca, čím nebola dosiahnutá požadovaná optimalizácia ceny. Dňa
23.06.2021 bude súťaž zrušená a v pondelok 28.06.2021 bude vyhlásená nová so
zapracovanými podmienkami, aby sa mestská časť mohla uchádzať o zdroje
z IROPU.
3) Mestská časť urobí všetko preto aby urýchlila proces pričom konečný termín na
predloženie projektovej dokumentácie je 30.09.2021.
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Boris Boleček
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Opýtal sa, akým spôsobom sa miestny úrad pripravuje na celomestskú parkovaciu
politiku.
Požiadal o informáciu o odtiahnutých autovrakoch za rok 2020 – počet a z ktorých
lokalít mestskej časti.
Požiadal o premaľovanie parkovacích miest, ktoré sú v platnosti.
Na rade školy ZŠ Bieloruská zaznela informácia, že škola bola úspešná pri
projektoch z EÚ a chcela sa prezentovať nápisom na dlažbe pred ZŠ, čo im zo
strany miestneho úradu nebolo umožnené.
Poukázal na zanedbané trafostanice (náletová zeleň) na sídlisku Medzi jarkami.
Na betónovom parkovisku na Bieloruskej 64 boli osadené značky pričom boli
umiestnené pod stromami a nie je ich vidno. Požiadal o ich premiestnenie alebo
vyčistenie ich okolia, aby boli viditeľné.

Iveta Daňková
1) Uviedla podnet od občana z Dudvážskej ulice, kde sa nachádza súkromná škola
a veľkou rýchlosťou tam jazdia autá. Požiadala o umiestnenie tabúľ (obytná zóna)
a prechodu pre chodcov a osadenie väčších spomaľovačov.
2) Požiadala o obnovu vodorovných značení zákaz parkovania pred škôlkou na
Dudvážskej ulici pri Tescu.
3) Poukázala na nevhodný kamenistý štrk na detskom ihrisku Ipeľská.
4) Požiadala o realizáciu orezov stromov, výsadbu vo vnútroblokoch a zabezpečenie
tieniacich plachiet na detských ihriskách Dudvážska, Latorická, Bodrocká.

Ing. Ildikó Virágová
Požiadala aby účtovná závierka a záverečný účet bol predložený aj s audítorskou
správou.

Ing. Olívia Falanga Wurster

1) Požiadala o vytvorenie školskej zóny na komunikáciách v okolí ZŠ Vetvárska (od
Miestneho úradu po vchod do kostola) .

2) Uviedla, že v súvislosti s vyjadrením nedôvery zo strany starostu mestskej časti sa
vzdáva funkcie zástupkyne starostu.
Pavol Kubiš
V súvislosti so spomaľovacími retardérmi uviedol príklad pred MŠ Kaméliova vo Vrakuni.
Izabella Jégh
V rámci faktickej poznámky sa pripojila k vytvoreniu školskej zóny pri ZŠ Vetvárska
a požiadala aby požiadavky poslancov boli brané na zreteľ.
Boris Vereš
Uviedol, že mestská časť najala SBS na zabezpečenie poriadku v niektorých lokalitách
mestskej časti. V tej súvislosti upozornil, že vyvstali problémy s mladistvými a deťmi (požívanie
omamných látok a alkoholu pred ZŠ) Požiadal aby úrad prebral iniciatívu v oblasti sociálnej
kurately ako aj zrušenia prevádzok.
Ing. Peter Tóth
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Položil otázku či návštevníci miestneho úradu na Žiackej ulici majú teraz, kde parkovať, keďže
v okolí boli natiahnuté pásky, ktoré vyznačujú zákaz parkovania. Zároveň požiadal aby boli
rovnako ako na Trojičnom námestí vyznačené parkovacie miesta pre stránky.
Starosta mestskej časti vyzval poslancov aby hlasovali o udelení slova občianke pani
Medveďovej.
za: 7

proti: 0

zdržali sa: 3

nehlasoval: 1

neprítomní: 4

občianka pani Medveďová
1) Pripojila sa k interpelácii poslanca Krippela ohľadne športového areálu v ZŠ
Podzáhradná aby bol vo väčšej miere otvorený pre verejnosť.
2) Požiadala o zahrnutie medzi zóny s obmedzenou rýchlosťou vozidiel aj ulicu
Učiteľskú.
3) Požiadala o informácie o riešení priechodov pre chodcov v mestskej časti.
4) Ohradila sa, aby v súvislosti so svojimi dotazmi, názormi a príspevkami bola
považovaná za nepriateľa
5) Ohradila sa ohľadne informácií, ktoré boli zverejnené o dorokovaniach v súvislosti
TJ Spoje.
6) Požiadala starostu mestskej časti o väčšiu starostlivosť o mestskú časť (Špaldová
ulica a zóna Podunajská brána)
7) Uviedla, že im bolo zamedzené uverejnenie článku v Biskupických novinách.
Starosta vyzval poslancov aby hlasovali o udelení slova občianke, ktorá sa prihlásila do
diskusie.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

občianka pani Kučerová
1)
2)

3)

4)

Požiadala aby bola venovaná dostatočná pozornosť aj uliciam Geologická,
Priekopnícka, Podunajská.
Požiadala o riešenie dopravnej situácie na križovatke Vrakunská-PodunajskáKomárovská, kde vznikajú dopravné nehody tak vozidiel ako aj kolízie s chodcami
v súvislosti s neoznačenými priechodmi pre chodcov, pričom ta.káto situácia
pretrváva už niekoľko rokov.
Poukázala na problém parkovania a položila otázku ohľadne parkovacej politiky
pre ulice Geologická, Priekopnícka, Podunajská, keďže im zo strany starostu
mestskej časti bolo prisľúbené riešenie.
Upozornila na nekvalitnú realizáciu kosby firmou KOSEC, ako aj na lipu, ktorá bola
už dávnejšie označená na výrub a doteraz výrub nebol realizovaný.

Izabella Jégh
V rámci faktickej poznámky uviedla, že situáciu ohľadne križovatky Vrakunská-PodunajskáKomárovská sa snažila riešiť ešte v období, keď pôsobila ako mestská poslankyňa. Poukázala
na to, že magistrát to doteraz napriek urgenciám nerieši.
Boris Vereš
V rámci faktickej poznámky sa pripojil k pripomienkam občianky.
K bodu 26)

Záver
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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

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. ................................................
Boris Boleček

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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