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

Zápisnica
z 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 08. 02. 2022
Prítomní:

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

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

-

Navrhnutý program :
01
02
03
04
05

06
07
08

09

10

11

Otvorenie
Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 14.12.2021
Správa o výsledkoch kontrol.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022, Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na rok 2022
a výhľadový rozpočet na roky 2023 – 2024.
Informačná správa o V. zmene rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice
za rok 2021.
Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 24 m2 pod letným
exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Espresso SPEEDY“ na Korytnickej
ul. 3/a, na dobu určitú t. j. od 01.04. 2022 do 31.10.2022 v prospech prevádzkovateľa:
Milan Baláž – M.B.I., IČO: 36 908 266, Korytnická 5162/1, 821 06 Bratislava ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/60 o výmere 15 m2 pod
garážou na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: prof. PhDr. Miroslav Dudok, Dudvážska 5109/17, 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. 5590/87 o výmere 14 m2 pod
garážou na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Milan Jankovič a Denisa Jankovičová, obaja bytom Bebravská 24, 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 na predĺženie doby nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5478//32 o výmere 6 839
m2 a časť pozemku registra „C“ parc. č. 5478/23 o výmere 6 129,75 m2 na Podzáhradnej
ul. na dobu určitú na 5 rokov od podpísania novej nájomnej zmluvy v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Baseballový klub Apollo Bratislava, IČO: 31 750 729,
Podzáhradná č. 49, 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.
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12

13
14
15
16
17

Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ul. č. 1
o výmere 53,19 m2 na dobu určitú do 31. 12. 2028 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Galenum s.r.o., IČO: 35 864 818, Trenčianska 5, 821 09 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.
Informatívna správa o činnosti matričného úradu za rok 2021.
Informatívna správa - Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2021, Plán činnosti Miestnej
knižnice Podunajské Biskupice na rok 2022.
Interpelácie poslancov.
Rôzne.
Záver.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutočnilo online formou videokonferencie
prostredníctvom komunikačnej aplikácie Webex a hlasovacieho systému RVU,
K bodu 01) Otvorenie.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na online zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov mestskej časti, prednostku miestneho úradu,
pracovníkov miestneho úradu a obyvateľov. Následne vyzval poslancov aby sa
prezentovali.
prítomní: 12

neprítomní: 3

prezentovalo sa: 11

neprezentovalo sa: 1

Konštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta
prezentoval návrh zloženia návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Následne poslanci na výzvu starostu pristúpili k hlasovaniu.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 3

Do hlasovacieho systému sa prihlásil poslanec Mgr. Stanislav Koiš.
Starosta uviedol návrh programu rokovania. Keďže sa do diskusie nik neprihlásil,
starosta mestskej časti vyzval poslancov aby hlasovali o predloženom návrhu
programu
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 390/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení: Izabella Jégh - predseda
Pavol Kubiš
Iveta Danková
overovateľov zápisnice:

Mgr. Stanislav Koiš
Boris Boleček
B) s c h v a ľ u j e
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neprítomní:2

návrh programu rokovania.

K bodu 02)

Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 14.12.2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Poslankyňa Izabella Jégh
upozornila, že v texte o plnení uznesenia č. 380/2018-2022 nie je uvedené, či
si mestská časť vyžiadala záväzné stanovisko hlavného mesta k tejto otázke.
Zároveň uviedla, že odpovede na jej interpelácie ohľadne rokovania
s developerom Podunajskej brány a zaznamenanie podnetov občianky
Medveďovej sú nedostatočné. Súčasne v súvislosti s odpoveďou na
interpeláciu poslankyne Virágovej ohľadne vyplatených finančných čiastok pani
Švarc Harisovej očakávala aj zmienku o vyvodení zodpovednosti. Prednostka
odpovedala, že v súvislosti z plnením uznesenia č. 380/2018-2022 podklady
boli poskytnuté právnej zástupkyni mestskej časti, ktorá v zmysle uznesenia
zaslala vyžiadanie stanoviska na magistrát. Následne informovala o priebehu
rokovania s developerom, ktoré prebehlo na zasadnutí komisie ÚPVŽPOaCH.
Poslankyňa Izabella Jégh požiadala aby bola prizývaná na rokovania s týmto
developerom, čo starosta mestskej časti odobril. Poslankyňa Zuzana
Čermanová vyjadrila nespokojnosť s odpoveďou na svoju interpeláciu ohľadne
osvetlenia na Vinohradníckej ulici. Starosta uviedol, že bude spracovaná
písomná odpoveď. Poslanec Mikuláš Krippel požiadal o doplnenie odpovede na
svoju interpeláciu ohľadne voľného priestranstva pri pošte na Uzbeckej ulici.
Mgr. Roma Zaťko odpovedal Keďže do diskusie sa už nik neprihlásil, poslanci
pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 391/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
predloženú informačnú správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva dňa 14.12.2021.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 1

K bodu 03)

Správa o výsledkoch kontrol.

nehlasoval: 1

neprítomní:2

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol miestny
kontrolór Mgr. Ján Komara. Poslankyňa Izabella Jégh pripomenula, že
v súvislosti s nesprávnym vedením účtovníctva doteraz nebola vyvodená
zodpovednosť voči osobám, ktoré tento stav priamo spôsobili. Starosta
mestskej časti uviedol, že podal trestné oznámenie v súvislosti s vedením
účtovníctva v predchádzajúcom období. Poslanec Roman Lamoš poznamenal,
že ide o vysvedčenie vedenia úradu. Poslankyňa Ildikó Virágová uviedla, že
v správe o kontrole dotácií, je zaznamenané, že dotácia z BSK bola
elektronicky odoslaná až 9.11.2021, pričom termín zúčtovania podľa zmluvy bol
30.09.2021. Odpovedala prednostka miestneho úradu, že v tomto prípade sa
jednalo o technické problémy, ktoré nevznikli na strane miestneho úradu.
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Miestny úrad požiadal o predlženie lehoty a bolo mu vyhovené. Poslanec Pavol
Kubiš uviedol, že úrad nedokázal využiť dotáciou pre opatrovateľskú službu,
pričom ale boli niektorým zamestnancom vyplatené vysoké koncoročné
odmeny. K uvedenému zúčtovaniu sa vyjadril zamestnanec miestneho úradu
JUDr. Artúr Soldán. Uviedol, že zúčtovanie uvedenej dotácie mal na starosti
a technická chyba bola na strane BSK, čo môže aj písomne poslancom doložiť.
Starosta uviedol, že všetci zamestnanci miestneho úradu mali vyplatené
odmeny na základe ustanovenia v kolektívnej zmluve za rok 2021. Poslanec
Boris Vereš uviedol, že je nepochopiteľné keď miestny úrad vyplatil odmeny
opatrovateľkám z rozpočtu mestskej časti a nevyužil na to prostriedky, ktoré
mal na to pridelené dotáciou. Starosta mestskej časti ako aj vedúca oddelenia
sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky Mgr. Bibiána Guldanová
vyslovili poľutovanie nad uvedeným stavom, ktorý vznikol pretože zodpovedné
pracovníčky ekonomického oddelenia si nevšimli pripísanie dotácie na účet
mestskej časti. Poslankyňa Ildikó Virágová uviedla, že ju veľmi mrzí, že pri
odsúhlasení finančných prostriedkov pre školy starostom mestskej časti na
konci roku 2021 neboli poslanci o tom informovaní. Po diskusii pristúpili poslanci
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 392/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po
prerokovaní

berie na vedomie
1. Správu z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých mestskej
časti Bratislava-Podunajské Biskupice
2. Správu z kontroly dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovných závierok

za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 2

K bodu 04)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.

neprítomní:2

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedol Mgr. Ján
Komara. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 393/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice za rok 2021.

za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
4

neprítomní:1

K bodu 05)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022, Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca
oddelenia školstva PaedDr. Beata Biksadská. Poslankyňa Izabella Jégh
poznamenala, že MŠ Komárovská je iba dvojtriedna a keďže sa tam pridali ulice
bude problematické tam umiestniť prihlásené deti. Bude potrebné sa urgentne
zaoberať výstavbou novej MŠ v Podunajských Biskupiciach. Poslanci po
diskusii pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 394/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice.

za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:1

K bodu 06)

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na rok 2022
a výhľadový rozpočet na roky 2023 – 2024.
Bod uviedol starosta mestskej časti a následne správu predniesla vedúca
oddelenia ekonomického a správy majetku Ing. Marta Szoboszlaiová. Následne
vystúpil miestny kontrolór Mgr. Ján Komara a stručne zhrnul závery zo svojho
stanoviska k návrhu rozpočtu. Poslankyňa Ildikó Virágová poukázala na na
podprogram v rozpočte „Právne služby“, kde je plánovaných na rok 2022
45.000,-Eur pre externých poskytovateľov právnych služieb a pritom bol
z oddelenia SRIaVO preradený pod sekretariát úradu JUDr. Artúr Soldán ako
právnik úradu. Poslankyňa Izabella Jégh uviedla, že vedenie úradu ako aj
miestna rada nerešpektujú odporúčania odborných komisií. Prednostka
miestneho úradu odpovedala, že uvedená pripomienka komisie školstva,
kultúry, mládeže a športu nebola akceptovaná na základe uznesenia miestnej
rady. Poslanec Pavol Koiš sa opýtal na skutočnosť, že na projektové
dokumentácie je vyhradených 60.000,- Eur, pričom podľa vyjadrení p.Zaťka je
na projekt „Uzbecká“ potrebných 115.000,-Eur. Mgr. Roman Zaťko uviedol, že
v priebehu mesiaca február bude vypísané riadne výberové konanie
a predpokladá, že suma bude nižšia. Poslanec Roman Lamoš uviedol, že
vďaka zásahu poslancov dostal rozpočet akú-takú formu a zahlasuje zaň iba
z titulu aby nezablokoval činnosť úradu. Poslanec Pavol Kubiš poďakoval
poslancom za spoluprácu a uviedol, že pri opravách ciest, by pri navrhovaných
opravách mali byť zabezpečené opravy ulice Bieloruskej a ulice Podzáhradnej.
Poslanec Mikuláš Krippel uviedol, že iba vďaka poslancom boli do rozpočtu
zapracované kapitálové výdavky. Zároveň uviedol, že napriek schváleným
finančným prostriedkom pri projekte „Uzbecká“ nebolo doposiaľ doriešené
žiadne riešenie.
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Poslanec Peter Tóth položil otázku, prečo pripomienka finančnej komisie
ohľadne navýšenia finančných prostriedkov na zimnú údržbu nebola
akceptovaná. Starosta mestskej časti uviedol, že poslanci majú k dispozícii
zápisnice z jednotlivých komisií ako aj z miestnej rady. Po diskusii pristúpili
poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 395/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
A.)

berie na vedomie

Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti na roky
2022-2024
schvaľuje

B.)

1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2022 ako
prebytkový v tejto štruktúre:
Rozpočet na roky
Bežné príjmy

2022
11 494 670 €

Kapitálové príjmy

65 000 €

Finančné príjmové operácie

1 110 800 €

Príjmová časť rozpočtu - celkom:

12 670 470 €

Bežné výdavky

10 857 033 €

Kapitálové výdavky

1 593 300 €

Finančné operácie

- €

Výdavková časť rozpočtu - celkom:

12 450 333 €

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na
rok 2022
C.)

splnomocňuje

starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
1. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy, programy schváleného
rozpočtu mestskej časti na rok 2022 výlučne iba v tomto rozsahu (oprávnenie starostu
na zmenu rozpočtu podľa článku 12 VZN č. 6/2019 o zásadách hospodárenia s
finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice sa v
rozpočtovom roku 2022 nebude uplatňovať).
a) v plnej výške v prípade účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu, Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov
verejnej správy.
b) v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov
neprevyšujúcich výšku 10 000 Eur v každom jednotlivom prípade,
c) vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy,
2. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi podprogramami, prvkami a
položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 20% pri
zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní %
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limitu u každého presunu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z
ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun) najviac však celkovo 20
000 Eur,
D.)

žiada

starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
1. predkladať Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia
tohto uznesenia v časti C a zverejniť ich na internetovej stránke Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice,
2. zverejňovať mesačný prehľad čerpania rozpočtu na internetovej stránke, najneskôr do
40 dní po skončení kalendárneho mesiaca a predkladať Miestnemu zastupiteľstvu
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice štvrťročnú informatívnu správu o
čerpaní rozpočtu,
3. zabezpečiť miestnemu kontrolórovi pasívny prístup do ekonomických modulov
systému Trimmel za účelom priebežnej kontroly rozpočtu mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice.
E.)

berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2023 a
2024 ako predbežné nezáväzné hodnoty príjmov a výdavkov v tejto štruktúre:
Rozpočet na roky
Bežné príjmy

2023

2024

11 724 563 €

12 076 303 €

30 000 €

30 000 €

- €

- €

Príjmová časť rozpočtu - celkom:

11 754 563 €

12 106 303 €

Bežné výdavky

10 914 617 €

11 242 037 €

175 000 €

245 000 €

- €

- €

11 089 617 €

11 487 037 €

Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie

Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavková časť rozpočtu - celkom:

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na
roky 2023 a 2024

za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:1

K bodu 07)

Informačná správa o V. zmene rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské
Biskupice za rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Ing.
Marta Szoboszlaiová. Poslankyňa Izabella Jégh uviedla, že názov materiálu
podľa nej nesúhlasí s obsahom. Následne predkladateľ materiálu v rámci
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autoremedúry upravil názov materiálu na „Informačnú správu o vydanom
rozpočtovom opatrení schválenom starostom mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice za rok 2021“ a s tým súvisiace znenie uznesenia.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu o pozmenenom návrhu uznesenia a svojim
hlasovaním prijali
UZNESENIE č. 396/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
Informačnú správu o vydanom rozpočtovom opatrení schválenom starostom mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice za rok 2021.

za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:2

K bodu 08)

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 24 m2 pod
letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Espresso SPEEDY“
na Korytnickej ul. 3/a, na dobu určitú t. j. od 01.04. 2022 do 31.10.2022
v prospech prevádzkovateľa: Milan Baláž – M.B.I., IČO: 36 908 266, Korytnická
5162/1, 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. Bez diskusie pristúpili poslanci
k hlasovaniu a prijali

UZNESENIE č. 397/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 24 m2 pod letným exteriérovým
sedením v nadväznosti na prevádzku „Espresso SPEEDY“ na Korytnickej ul. 3/a, na dobu
určitú t. j. od 01.04.2022 do 31.10.2022 vo výške 984,98 € v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech prevádzkovateľa: Milan Baláž – M. B. I., IČO: 36 908 266, Korytnická 5162/1, 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 zachovania
poskytovania služieb občanom Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 09)

Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/60 o výmere 15 m2
pod garážou na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: prof. PhDr. Miroslav Dudok, Dudvážska
5109/17, 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.
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neprítomní:1

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu. Bez diskusie pristúpil poslanecký zbor k hlasovaniu a svojim
hlasovaním prijal
UZNESENIE č. 398/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/60 o výmere 15 m2 pod garážou na
Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 za cenu vo výške 60,- €/rok v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: prof. PhDr. Miroslav Dudok, Dudvážska 5109/17, 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.
za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:1

K bodu 10)

Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/87 o výmere 14 m2
pod garážou na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Milan Jankovič a Denisa Jankovičová, obaja
bytom Bebravská 24, 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 pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali

UZNESENIE č. 399/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/87 o výmere 14 m2 pod garážou na
Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 za cenu vo výške 56,- €/rok v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Milan Jankovič a Denisa Jankovičová, obaja bytom: Bebravská 24, 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: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 11)

Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5478//32
o výmere 6 839 m2 a časť pozemku registra „C“ parc. č. 5478/23 o výmere
6 129,75 m2 na Podzáhradnej ul. na dobu určitú na 5 rokov od podpísania novej
nájomnej zmluvy v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Baseballový klub
Apollo Bratislava, IČO: 31 750 729, Podzáhradná č. 49, 821 06 Bratislava ako
9

neprítomní:1

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. Poslankyňa Izabella Jégh sa opýtala na
podmienky pôvodnej, ešte stále platnej zmluvy. Poslanec Pavol Koiš požiadal
o udelenia slova občanovi Martinovi Brunegrafovi. Poslanci pristúpili
k hlasovaniu o udelení slova občanovi
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 2

neprítomní:1

Martin Brunegraf vo svojom vystúpení ozrejmil fungovanie klubu, uviedol, že
klub nevyberá vstupné a nerealizuje žiadne komerčné aktivity na prenajímanom
pozemku. Zároveň uviedol, že zámerom predĺženia zmluvy je zámer uchádzať
sa o finančné prostriedky rôznych dotačných schém, kde je dôležitá práve dĺžka
nájmu. Poslanec Pavol Kubiš uviedol, že podpísanie zmluvy na 20 rokov je pre
mestskú časť veľký záväzok a aj pri podpísaní na 5 rokov bude mestská časť
musieť vstúpiť do platnej zmluvy, keďže v zámere na revitalizáciu voľnej plochy
na Uzbeckej ulici je aj riešenie tribún a zázemia na danom pozemku. V prípade
prenájmu na dlhšie obdobie by potreboval mať osobitne a iným spôsobom
odprezentované zámery klubu. V obdobnom zmysle sa v rámci faktickej
poznámky vyjadrila aj poslankyňa Izabella Jégh, pričom uviedla, že je toho
názoru aby sa tento materiál doplnil a poslanci by sa k nemu vrátili na
nasledujúcom zastupiteľstve. Poslanec Roman Lamoš sa vyjadril, že je
naklonený na riešenie tohto prenájmu na 10 rokov. Poslanec Pavol Koiš sa
vyslovil obdobne za 10-ročný prenájom. Rovnako sa vyjadril poslanec Pavol
Hanzel. Poslanec Michal Drábik sa vyjadril, že podmienky pre vykonanie prác
na projekte Uzbecká by mali byť sformulované už v zmluve na predĺženie
nájmu. Poslankyňa Ildikó Virágová uviedla, že v predloženom materiály je
viacero nezrovnalostí, keďže už žiadosť nespĺňala všetky náležitosti a materiál
by mal obsahovať aj staré zmluvy. Poslanec Peter Tóth pripomenul stanovisko
komisie finančnej, ktorá odporučila materiál stiahnuť z rokovania a na základe
takto predloženého materiálu sa nevie kvalifikovane rozhodnúť. Navrhol
materiál stiahnuť z rokovania. Občan Martin Brunegraf doplnil, že dotačné
schémy o ktoré sa chce klub Apollo uchádzať budú prebiehať v tomto roku
a začiatkom budúceho roka a v prípade nepredĺženia nájmu sa o tieto zdroje
klub nebude môcť uchádzať. Na základe výzvy predsedníčky návrhovej komisie
predložil poslanec Pavol Koiš pozmeňujúci návrh a to na predĺženie nájmu
pozemkov na obdobie desať rokov. Poslanecký zbor pristúpil k hlasovaniu
o pozmeňujúcom návrhu.
za: 5

proti: 2

zdržali sa: 7

nehlasoval: 0

neprítomní:1

Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu o pôvodne predloženom návrhu.
za: 9

proti: 1

zdržali sa: 3

nehlasoval: 1

neprítomní:1

Svojim hlasovaním poslanci schválili
UZNESENIE č. 400/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
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nájom pozemku registra „C“ parc. č. 5478//32 o výmere 6 839 m2 a časť pozemku registra „C“
parc. č. 5478/23 o výmere 6 129,75 m2 na Podzáhradnej ul. na dobu určitú na 5 rokov od
podpísania novej nájomnej zmluvy vo výške 1,- €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech:
Baseballový klub Apollo Bratislava, IČO: 31 750 729, Podzáhradná č. 49, 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 udržania a skvalitnenia športového
vyžitia obyvateľov mestskej časti a širšej verejnosti.
K bodu 12)

Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ul. č.
1 o výmere 53,19 m2 na dobu určitú do 31. 12. 2028 v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Galenum s.r.o., IČO: 35 864 818, Trenčianska 5, 821 09
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 pristúpili poslanci k hlasovaniu
a svojim hlasovaním poslanci prijali

UZNESENIE č. 401/2018-2022
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
po dobu 6 mesiacov od podpísania nájomného vzťahu s cenou vo výške 50% nájomného a po
uplynutí 6 mesiacov bude nájom vo výške 4.723,11 €/rok na dobu určitú do 31. 12. 2028
v prospech Galenum s.r.o., IČO: 35 864 818, Trenčianska 5, 821 09 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 zabezpečenia zdravotnej starostlivosti
pre obyvateľov mestskej časti.
za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 1

K bodu 13)

Informatívna správa o činnosti matričného úradu za rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca
matričného úradu a EPO Mgr. Zuzana Dinková. Poslanci Boris Boleček,
Mikuláš Krippel a poslankyňa Zuzana Čermanová vyslovili poďakovanie
pracovníčkam matričného úradu. Po diskusii pristúpil poslanecký zbor
k hlasovaniu, ktorým prijal

UZNESENIE č. 402/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
Informačnú správu o činnosti matričného úradu za rok 2021
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1
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neprítomní: 1

K bodu 14)

Informatívna správa - Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2021, Plán činnosti
Miestnej knižnice Podunajské Biskupice na rok 2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla PaedDr.
Beata Biksadská. Poslanec Mikuláš Krippel v rámci diskusie položil otázku
v akom stave sa nachádza plánované sťahovanie pobočky miestnej knižnice na
Latorickej ulici. Odpovedal vedúci oddelenia SRIaVO Mgr. Roman Zaťko
v zmysle, že sa pripravuje projektová dokumentácia na eurofondovú žiadosť do
konca marca, pričom zároveň sa spracováva projektová dokumentácia Po
diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 403/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
Informatívnu správu:

Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2021
Plán činnosti Miestnej knižnice Podunajské Biskupice na rok 2022

za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu 15)

Interpelácie poslancov.

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Izabella Jégh
1) Požiadala o kontrolu verejného osvetlenia v mestskej časti, pričom poukázala na
nefunkčné osvetlenie na Vetvárskej ulici pri kostole Sv. Mikuláša a ZŠ Vetvárska.
2) Požiadala o odpoveď na svoje interpelácie ohľadne prepadu na ulici Krajinskej
a prečnievajúceho poklopu. Či už bolo odpovedané nejakým spôsobom zo strany
magistrátu hlavného mesta.
3) Opýtala sa na projekt „Zelené srdce“ kedy bude kontrolný deň, a kedy bude daná časť
dokončená.
Mikuláš Krippel
Písomné interpelácie
1) V akom stave je proces reklamácie zistených nedostatkov na detskom ihrisku
Podzáhradná (Veríme v zábavu s.r.o.), bol už ukončený, je to už v poriadku?
2) Kedy bude pripravený realizačný projekt pre revitalizáciu verejného priestranstva Pri
pošte (Uzbecká) a kedy sa plánuje začať so samotnou realizáciou?
3) Na miestnej rade sme mali debatu o príjmoch z nájmu pozemku pre spoločnosť
SEHRING. Koľko zaplatila spoločnosť SEHRING za nájom pozemku (pozemok registra
“C“ parc. č. 5798/9 (pôvodné parcelné číslo 904/2) – ostatné plochy o výmere 342 174
m2 , oblasť Tretí diel, k. ú . Podunajské Biskupice) od roku 2015, prosím uviesť každý
jednotlivý rok osobitne?
Akým spôsobom overujeme, či výška nájomného zodpovedá skutočne vyťaženému
množstvu?
Overujeme uzávierky z váhy nájomcu?
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Aké boli stavy váhy v jednotlivých rokoch, od roku 2015?
Boli ceny nájmu zvyšované o infláciu, aká je aktuálna cena za tonu vyťažených
štrkopieskov?
4) V akom procesnom stave je projekt Bratislavskej športovej akadémie (areál TJ
Spoje)? Mala mestská časť pripomienky v konaní EIA (posudzovanie vplyvom na
životné prostredie - Enviromental impact assessment
- https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bratislavska-sportova-akademia ).
Podľa zverejneného zámeru bol nasledovný harmonogram: Predpokladaný termín
zahájenia výstavby 4Q/2021,
Predpokladaný termín ukončenia stavby
4Q/2023, Termín začatia prevádzky: 2Q/2024.
5) Zaregistroval som ohlasy obyvateľov k stavbe Bytového domu Geologická, bolo proti
stavebnému povoleniu podané odvolanie?
6) Miestna knižnica na Dolných honoch? Kde ju plánujete premiestniť? S akými
vlastníkmi ste už rokovali o nájme (kúpe)?
Odpoveď Mgr. Roman Zaťko
1) Uviedol, že bolo doriešené reklamovanie dodanie stromu za 1500 eur ako aj dopadové
plochy ako aj osadenie altánku, čo znamená, že úradom reklamované vady diela boli
odstránené.
Odpoveď Ing. arch. Jana Grznárová
4) Uviedla, že mestská časť na základe výzvy sa vyjadrila v rámci procesu posudzovania
projektu na životné prostredie a vyjadrila sa formou neodporúčania, pokiaľ nebudú
odstránené nedostatky. Zároveň uviedla, že na stavebnom úrade prebieha konanie
o odstránení stavieb v areály TJ Spoje.
5) K bytovému domu na Geologickej ulici bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré je
právoplatné a bolo vydané stavebné rozhodnutie na stavbu bytového domu a bolo
podporené záväznými stanoviskami príslušných orgánov.
Zuzana Čermanová
Písomné interpelácie
1) Požiadala „opätovne písomne rozsiahlejšie odpovedať v akom štádiu stojí momentálne
vybudovanie osvetlenia na Vinohradníckej ulici. Či je to ešte stále na Magistráte- a ak
áno, či by sa to dalo pourgovať. A ak to už čaká na povolenie nášho Biskupického
stavebného úradu, kto to dostal na starosti a kedy sa čaká schválenie a následná
realizácia.“
2) „Kde bude premiestnene materské centrum Podunajské Biskupice a kedy sa
predpokladá jeho opätovné otvorenie?“
3) „Informovať občanov a aj nás poslancov ako to vyzerá so zámerom kompostárne.“
4) Prosím o zasypanie jám v odbočovacom pruhu križovatky smerom do mesta Mramorová- ulica Svornosti.

Boris Vereš
Písomná interpelácia
1) Rád by som sa dozvedel, či naša mestská časť monitoruje situáciu ohľadne pandémie
Covid 19, či sa pravidelne stretáva krízová komisia. Zaujíma ma aktuálny stav a či
komisia súhlasí s konaním hromadných podujatí za aktuálneho stavu.
2) Uviedol, že schválenie uznesenia ohľadne predĺženia nájmu basebolovému klubu
Apollo nebolo šťastné a vyslovil ľútosť nad predmetným hlasovaním.
3) Opýtal sa o aké nedostatky sa jednalo pri posudzovaní projektu pri TJ Spoje.
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Odpoveď starosta mestskej časti
1) Uviedol že mestská časť špeciálne nesleduje situáciu, keďže mestská časť je
informovaná regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Odpoveď Ing. arch. Jana Grznárová
3) Vo funkčnej ploche 401 (šport) bol prekročený limit občianskej vybavenosti, neboli tam
zahrnuté práva a povinnosti z uznesenia miestneho zastupiteľstva, bol nesprávny zoznam
stavebných objektov, chýbal počet návštevníkov pre výpočet odstavných plôch, v projekte
organizácie výstavby chýbala podrobná informácia o prístupe nákladných automobilov so
stavebným materiálom. Chýbalo vyjadrenie policajného zboru z hľadiska dopravy.
Iveta Daňková
1) Požiadala o zvýšenie kontrol mestskou a štátnou políciou pri OD Tesco.
2) Požiadala o väčšiu mieru upratovania verejných priestorov v lokalitách Dudvážska 35,
37, 39 (lístie).
3) Upozornila, že pri ZŠ Podzáhradná chýba kanalizačný poklop.
4) Požiadala o vyzvanie majiteľov garáží na Dudvážskej ulici, aby sa podieľali na oprave
prípadne sa vytvorilo „spoločenstvo vlastníkov garáží“, ktorí by sa spolupodieľali na
oprave.
Pavol Kubiš
Písomné interpelácie
1) Pred niekoľkými mesiacmi Dopravný podnik Bratislava zrušil linku 79 a Podunajská
ulica a aj časť sídliska Medzijarkami zostala bez MHD a spojenia so zbytkom mestskej
časti. Tak isto nie je obslúžená dopravou ani Podunajská brána. Bolo nám oznámené,
že po pár mesiacoch sa zmeny vyhodnotia.
Preto by som sa chcel v mene obyvateľov spýtať :
1. Boli už vyhodnotené zmeny a ako sa bude riešiť nedostupnosť MHD na
Podunajskej ulici ?
2. Kedy bude zavedená MHD do Podunajskej brány?
2) V Bratislave sa začal objavovať nový typ spomaľovačov dopravy – spomaľovacie vaky.
Sú rozmiestnené aj na magistrátnych cestách, takže vyhovujú aj MHD. Žiadam referát
životného prostredia, aby sa pokúsil rozmiestniť skúšobne tieto spomaľovače,
napríklad na ul.Biskupickú pred školu, pred škôlku Linzbothova, Estónska a na vjazd
do sídliska Medzijarky od Pentagonu. Všetko sú to frekventované miesta, kde sa
pohybujú vo veľkej miere deti. Niektoré komunikácie sú mestské, tak prosím
o komunikáciu s magistrátom. Keď to ide v Petržalke, Novom meste či Rači, na skúšku
by sme mohli aj my.
3) Za posledné roky bolo v Podunajských Biskupiciach osadených niekoľko desiatok
nových lavičiek. Napriek tomu na sídlisku Medzijarkami ich bolo osadených minimum.
V rozpočte každý rok uvoľňujeme peniaze na nové lavičky, tak je tomu aj tento rok.
Každý rok žiadam o lavičky a doteraz sa tak nestalo. Preto vás žiadam, aby ste tento
rok opäť nevynechali Medzijarky a vymenili staré a zničené a tiež doplnili nové lavičky
minimálne v počte 20 kusov.
Roman Lamoš
1) Opýtal sa či stavebné povolenie na Geologickej ulici č. 17 už bolo správoplatnené.
2) Požiadal aby úrad rokoval s majiteľom objektu na Latorickej ulici v súvislosti so
zámerom jeho odkúpenia.
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Písomná interpelácia
3) Vážený starosta, dovoľujem si Vás interpelovať vo veci projektov ktoré sa v našej
mestskej časti realizovali alebo budú realizovať. Dovoľujem sa spýtať na každý bod
samostatnými otázkami a teda Vás žiadam aj odpovedať na každý bod samostatne
odpoveďou.
Projekt Pump-track.
- Kto naprojektoval pump-trackovu dráhu na Latorickej ulici?
- Cez aké zdroje financií bol projekt financovaný?
- Kto vypracoval projekt a kam ho predložil na schválenie?
Projekt multi-športove ihriska, work-out, basketbalové koše
- Kto naprojektoval Projekt multi-športove ihriska, work-out, basketbalové koše?
- Cez aké zdroje financií bol projekt financovaný?
- Kto vypracoval projekt a kam ho predložil na schválenie?
Projekt rekonštrukcie športovísk na Latorickej ulici (hokejbal, basketbal)
- Kto naprojektoval Projekt rekonštrukcie hokejbalového a basketbalového ihriska?
- Cez aké zdroje financií bol projekt financovaný?
- Kto vypracoval projekt a kam ho predložil na schválenie?
- Kto komunikoval s hlavným mestom BA v danej veci?
Projekt revitalizácie oddychových zón oázy na medzi-jarkoch
- Ktorý poslanci sú za projektom revitalizácia oáz?
- Ktorý poslanci sa zúčastňovali rokovaní s projektantom a úradom v danom projekte?
- Na základe ktorých poslancov sa dostal tento projekt do akčného plánu?
Projekt revitalizácie zóny zelené srdce Biskupíc
- Ktorý poslanci/starosta sú za projektom revitalizácia zelené srdce Biskupíc?
- Ktorý poslanci sa zúčastňovali rokovaní s projektantom a úradom v danom projekte?
- Na základe ktorých poslancov sa dostal tento projekt do akčného plánu?
- Kto naprojektoval Projekt revitalizácie zóny zelené srdce?
- Cez aké zdroje financií bol projekt financovaný?
- Ak bol projekt financovaný z viacerých zdrojov, prosím uviesť sumu a zdroj financií.
- Ak bol projekt dofinancovaný napríklad cez mesto vďaka ministerstvu, kto všetko
prispel k tomu aby MČ Podunajské Biskupice získala zdroje cez mesto Bratislava?
(starosta/poslanci)
Iné projekty ktoré sa chystajú do konca tohto volebného obdobia.
- Vymenujte prosím projekty ktoré sa naša mestská časť chystá predložiť do niektorého
z dostupných grandov v Slovenskej Republike alebo v EU.
- Vymenujte prosím projekty ktoré sa naša mestská časť chystá predložiť do niektorého
z dostupných fondov v Slovenskej Republike alebo v EU.
- Vymenujte prosím projekty či už športové, kultúrne alebo na revitalizáciu verejných
priestorov ktoré sa naša mestská časť chystá realizovať do konca tohto volebného
obdobia.

4) Uviedol, že v súvislosti s rekonštrukciou strechy na ZŠ Vetvárska neboli zrealizované
naprojektované výlezy na strechu. Opýtal sa, kto je zodpovedný za uvedené
nedostatky.
Odpoveď Ing. arch. Jana Grznárová
1) Odpovedala, že predmetné stavebné povolenie nebolo ešte správoplatnené, keďže
boli podané odvolania.

Pavol Hanzel
1) Požiadal o opravu resp. osadenie spomaľovačov v lokalitách Podzáhradná vchod č.
15, Podzáhradná vchod č. 5 a na Baltskej č. 9 kde je rozpadnutý spomaľovač.
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2) Opýtal sa dokedy bude pretrvávať stav so šotolinovým chodníkom pri ihrisku na
Baltskej ulici.
3) Upozornil , že v altánok na Podzáhradnej ulici pri pošte je úplne nevhodný a nevôľa
obyvateľov s jeho osadením súvisí so skutočnosťou, že sa v ňom zdržujú
neprispôsobivý obyvatelia. Zároveň sa opýtal na znovuosadenie lavičiek a smetných
košov na tomto detskom ihrisku.
4) Topole na Podzáhradnej ulici sú v zmysle dendrologického posudku z roku 2020 vo
veľmi zlom stave – preto požiadal o riešenie, aby bol urgovaný magistrát hlavného
mesta..
Ildikó Virágová
1) Položila otázku, na ktorom oddelení pôsobí pán JUDr. Artúr Soldán.
2) Požiadala o uvedenie dátumu, kedy bolo trestné oznámenie podané v súvislosti so
situáciou účtovníctva v predchádzajúcom období.
3) V súvislosti s riešením snehových zábran na streche ZŠ Vetvárska sa opýtala, či bola
už požadovaná náhrada od projektanta a stavebného dozoru, ktorí pochybili.
4) Požiadala o riešenie situácie na Biskupickej ulici č. 2, či nejakým spôsobom pokročili
rokovania s majiteľmi.
5) Vzdala sa členstva v redakčnej rade Biskupických novín.
Michal Drábik
1) Požiadal, aby stavebný úrad prehodnotil svoje rozhodnutie v súvislsoti s plánovanou
výstavbou na Geologickej ulici č. 17.
K bodu 16) Rôzne.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu o udelení slova prihlásenej občianke pani Martine Kučerovej.
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasoval: 0
neprítomní: 4
Starosta z dôvodu technických problémov pani Kučerovej vyzval poslancov hlasovať o udelení
slova ďalšiemu prihlásenému občanovi.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

Občan Karol Forró
1) Požiadal o vyjadrenie v súvislosti s plánovanou výstavbou bytovky na ulici Geologická
č. 17, keďže podľa jeho názoru ide o neprimeranú zástavbu v danej lokalite.
2) Poukázal na skutočnosť, že pri cintoríne na Kvetinárskej ulici sa nedá zaparkovať,
keďže tam parkujú obyvatelia z Kazanskej ulice a zároveň upozornil na nedôstojný stav
domu smútku na tomto cintoríne.
3) Upozornil na stav zelene v mestskej časti, pripomenul stav drevín (líp) na Geologickej
ulici, ktoré už mali byť vypílené
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 4

Občianka Alexandra Medveďová
1), Uviedla, že prístup vedenia mestskej časti k snahe o vystúpenie občanov na zastupiteľstve
nie je korektný.
4)
Uviedla, že na otázky ohľadne pracovného pomeru riaditeľa kancelárie starostu jej
nebolo odpovedané.
5)
„Žiadam aby boli doplnene na stránku nasej mestskej časti informácie o všetkých
príjmoch /t.z. plat+odmena+iné finančné ohodnotenie - suma, ktorá bola vyplatená danému
zamestnancovi/ našich verejných funkcionároch za jednotlivé mesiace. Tak ako je to ľahko
dohľadateľne a transparentne zohľadnene na - nech Vám to slúži ako vzor
https://www.karlovaves.sk/zastupitelstvo/poslanci/prijmy-verejnych-funkcionarov/
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6)
„Žiadam o informovanie ako MC zamýšľa odpovedať na zvýšený dopyt po umiestnení
deti v MS. Ako a kde chce umiestniť deti nových obyvateľov Podunajských Biskupíc, ktorých
vďaka neustálej výstavbe pribúda? V akom stave je spomínaná prerábka domu VESNA na
MŠ? Alebo máte iný plán, kde umiestnite deti od septembra? V akom stave je rozširovanie
kapacity MŠ na Latorickej?
3) „Kedy bude zverejnená výzva na predkladanie žiadosti pre podporu mládeže a športu?
Hovorili ste, že aj prostriedky nevyčerpané z minulého roka budú môcť byť dočerpané.
4/ „V akom stave je vyvodzovanie zodpovednosti za pochybenie zúčastnených na
zaobstarávaní novej strechy ZŠ Vetvárska? Ako vysvetlíte občanom, že všetky dôsledky
niekoho neschopnosti majú byť hradené z peňazí občanov?
5) „Žiadam Vás, aby v Informačných správach o plnení uznesení prijatých MiZ....boli plnenia
viac konkretizované a doplnene o informácie, ktoré pomôžu k rýchlejšej orientácii. Konkrétne
mám na mysli, ak je tam napísane....citujem: " Záujemcovia sa môžu prihlásiť od 10.01.2022
do 10.02.2022." Konkretizovať a dať link, kde sa môžu prihlásiť. Ak je napísané citujem: "bol
zverejnený na webovom sídle mestskej časti." - uviesť presne link - teda odkaz, na ktorý stačí
kliknúť, tak ako to urobil pán Špaček vo svoje odpovedi v ostatnej informačnej správe na str.
18 (ale to je jediný hypertextový odkaz v celej správe).
6) Chcem vysloviť poďakovanie pani Guldanovej za opakované informovanie o agende soc.
oddelenia našej MČ a o sociálnej pomoci našim občanom v Biskupických novinách.
Chcem sa poďakovať pánovi Štěrbovi za promptnú odpoveď a doplnenie informácií či už
ohľadne správy o zisteniach prekročených limitov škodlivín v surovej vode na území našej MČ
ale aj za snahu riešiť ohlásené výtlky na cestách.
Starosta mestskej časti odpovedal na bod 2 v zmysle, že pani Medveďovej bola zaslaná
odpoveď v znení, že zamestnávaním pána Bc. Rudolfa Hégera neporušuje žiadne platné
právne predpisy.
V rámci faktickej poznámky podporil poslanec Pavol Kubiš dopyt občianky a požiadal o
promptné konanie úradu v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o dotácie.
Starosta mestskej časti odpovedal, že kým nebol schválený rozpočet, mestská časť
v tejto otázke nemohla spracovávať príslušné dotačné programy.
V rámci faktickej poznámky uviedol poslanec Roman Lamoš, že technické problémy na strane
občianky pani Kučerovej sú odstránené a môže jej byť udelené slovo. Starosta udelil slovo
občianke pani Martine kučerovej.
Občianka Martina Kučerová
Položila otázky starostovi mestskej časti:
Kto volí starostu? Odpovedala „obyvatelia mestskej časti.“
Koho záujmy zastupuje starosta? Odpovedala „obce a verejnosti a napĺňa jej verejný záujem.“
Môže podnikať starosta počas volebného obdobie? Odpovedala „Nie, je to dané zákonom.“
Vlastníte firmu Music production? Odpovedala „ano“.
Kto je ešte vlastníkom a súčasne konateľom? Odpovedala „ pán Rudolf Héger.“
Kto je uvedený ako produkčný v Music Production? „Je to pán František Körösi.“
Akú funkciu zastáva pán Rudolf Héger na miestnom úrade? Odpovedala „Je to riaditeľ
kancelárie starostu.“
Kto bol vlastníkom, keď sa podávala žiadosť o územné konanie? Odpovedala „ Bola to firma
AKIF zastúpená pánom Körösim, manželia Pelechovi a Rudolf Héger.“
Viete o dokumentoch, ktoré ste podpisoval ako etický kódex voleného predstaviteľa a etický
kódex zamestnanca?
V súvislosti s prekročením limitu 3 minút bolo vystúpenie občianky pani Kučerovej ukončené.
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JUDr. Artúr Soldán odpovedal, že uvedené tvrdenia o prepojeniach týchto osôb sú nepravdivé
a poslancom bude doručený materiál ozrejmujúci uvedené skutočnosti.
Poslanec Boris Vereš uviedol, že sa mu nepáči spôsob, akým bolo občianke odobrané slovo.
Starosta mestskej časti uviedol, že tak bolo urobené v zmysle rokovacieho poriadku, keď
občan má na vystúpenie 3 minúty. Pán poslanec Boris Vereš na základe uvedeného vyslovil
ospravedlnenie.
Poslanec Roman Lamoš uviedol, že komisia územného plánu, výstavby, životného prostredia,
odpadov a cestného hospodárstva nechce rozhodovať ale chce byť informovaná o stavebných
zámeroch v rámci mestskej časti. Zároveň položil otázku ohľadne vypílenia stromu na
predmetnom pozemku. Ing. arch. Jana Grznárová uviedla, že výrubové povolenie je otázkou
oddelenia životného prostredia, keďže stavebný úrad toto povolenie nerieši. V rámci faktickej
poznámky uviedol poslanec Pavol Kubiš, že ešte ako predseda komisie územného plánovania
žiadal, aby komisia bola informovaná o stavebných zámeroch v rámci mestskej časti. Vedúci
oddelenia životného prostredia odpadového a cestného hospodárstva Ing. Stanislav Štěrba
uviedol, že predmetné výrubové rozhodnutie bolo vydané začiatkom roku 2020, pričom je tam
stanovená aj náhradná výsadba a rozhodnutie je právoplatné. Poslanec Roman Lamoš sa
opýtal na kontajnerové stojisko na poli pri Slovnafte. Ing. arch. Jana Grznárová uviedla, že bol
vykonaný štátny stavebný dohľad na mieste dopytovaného stojiska, pričom dané stojisko je
protizákonné a k tomu bude vydané vyjadrenie stavebného úradu. Poslanec Mikuláš Krippel
sa vyjadril, že vzhľadom na personálne prepojenia medzi stavebníkom a vedením úradu sa
jedná z hľadiska etického o pochybné konanie. Starosta mestskej časti uviedol, že svedomie
má čisté a pokiaľ u niekoho existujú podozrenia o porušení zákonov je povinný dať podnet
orgánom činným v trestnom konaní.
K bodu 17)

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

Mgr. Stanislav Koiš

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

Boris Boleček

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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