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

Zápisnica
z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 22. 09. 2020
Prítomní:

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

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

-

Navrhnutý program :
01
Otvorenie
02
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MiZ dňa 14.07.2020.
03
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti.
04
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020 Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice zo dňa 22.09.2020 o cenovej regulácii nájomného za nebytové
priestory, školské a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii
služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a prenájmom pozemkov v majetku
a v správe Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
05
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy – zaujatie stanoviska
06
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením –
zaujatie stanoviska
07
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy – zaujatie stanoviska.
08
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k 30.06.2020.
09
Zmena č. 3 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2020
10
Návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.
11
Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície.
12
Návrh na odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice voči: Green Store s.r.o., IČO: 46 , Kazanská 56, 821 06 Bratislava.
13
Návrh na odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice voči: Lesia Markiv – Vojdi do sveta vôní, IČO: 44 608 799, Sputnikova
3251/5, 821 03 Bratislava.
14
Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 57/2 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 18 m2 na Biskupickej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Zuzana Mustafiová, Biskupická 10196/54, 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
15
Návrh nájmu predajného stánku č. 16 o výmere 9,24 m2 a pomocných priestorov
o výmere 3,19 m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku
Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Pavol Kollár, IČO:
40 103 021, Korytnická 11301/3A, 821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v
1

zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
16
Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nebytových priestorov – ambulancie
zubného lekára v priestoroch ZŠ Bieloruská, na dobu určitú od 01.07.2020 do 30.06.2025
v prospech: Denti s.r.o, MUDr. Soňa Mamrillová, IČO: 44 866 623, Jedľová 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.
17
Návrh na predaj pozemku parc. č. 3308/18, ostatné plochy o výmere 55 m² v k.ú.
Podunajské Biskupice, Ing. Marekovi Bačíkovi a Veronike Bačíkovej, bytom Hriňovská 6,
811 02 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
18
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.
19
Návrh plánu rozvoja miestnej knižnice Podunajské Biskupice na roky 2020 – 2025.
20
Návrh na pomenovanie diaľničného mosta postaveného na úseku diaľnice D4
Bratislava-Jarovce/ Bratislava-Východ v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
21
Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy v MČ
na obdobie od 01.12.2020 do 28.02.2021
22
Rôzne, interpelácie poslancov.
23
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, prítomných občanov a ďalších hostí. Následne
vyzval poslancov aby sa prezentovali.
prítomní: 13

neprítomní: 2
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 13 poslancov, 2 chýbajú t.j. miestne
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci na výzvu starostu pristúpili
k hlasovaniu o návrhu zloženia návrhovej komisie a overovateľoch zápisnice.

za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

Starosta mestskej časti uviedol návrh programu rokovania miestneho
zastupiteľstva. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu programu
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

Uvedenými hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 214/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení:

2. overovateľov zápisnice:

Pavol Kubiš - predseda,
Ing. Ildikó Virágová,
Boris Boleček
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Boris Vereš
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neprítomní: 1

B) s c h v a ľ u j e
návrh programu rokovania.
K bodu 02) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MiZ dňa 14.07.2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék. Informácie k materiálu
uviedla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. V rámci diskusie
vystúpila poslankyňa Ildikó Virágová a položila otázku ohľadne zákona, ktorý
umožňuje, že dotácia BSK na vybudovanie dažďovej záhrady bola vrátená
z bežných prostriedkov MČ. Poslanec Kubiš uviedol, že odpovede ohľadne
výsadby vianočného stromčeka a vyúčtovanie dotácie ohľadne dažďovej
záhrady považuje za nedostatočné a zároveň požiadal miestneho kontrolóra
o vykonanie kontroly vyúčtovania dotácie. Poslanec Mikuláš Krippel sa opýtal
na momentálny stav rekonštrukcie ulíc Bodrocká, Hronská. Odpovedal vedúci
Oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva Ing.
Eduard Vandriak, že v 38. týždni boli vyhodnotené ponuky, pripravuje sa
zmluva a realizácia je plánovaná v mesiacoch október a november 2020.
Poslanci po diskusii pristúpili k hlasovaniu o predloženom materiály a miestne
zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 215/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení prijatých na svojom zasadnutí dňa 14.07.2020.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 03) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti.
Bod uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék. Doplňujúce informácie
k jednotlivým kontrolám uviedol miestny kontrolór Mgr. Ján Komara.
Poslankyňa Ildikó Virágová položila otázku kedy bude ústavný zákon 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
aplikovaný do praxe - zverejnené na webovom sídle – vzor tlačiva a aj samotné
oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných
funkcionárov? Poslanci po diskusii pristúpili k hlasovaniu o predloženom
materiály a miestne zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 216/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
predloženého materiálu
berie na vedomie
1. Správu o kontrole dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach
mestskej časti Bratislava -Podunajské Biskupice za obdobie od 1.11.2019 do
30.04.2020.
2. Správu o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
vykonaných kontrolách z predchádzajúceho plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2019.
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3. Správu z kontroly spôsobu výberu poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015
Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na
území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
zdržali sa: 1

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

za: 11

proti: 0

K bodu 04)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020 Mestskej časti Bratislava
- Podunajské Biskupice zo dňa 22.09.2020 o cenovej regulácii nájomného za
nebytové priestory, školské a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a
o cenovej regulácii služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
a prenájmom pozemkov v majetku a v správe Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice.

.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla
prednostka Ing. Mariana Páleníková, pričom zároveň informovala
o odporúčaniach jednotlivých komisií. Poslanec Peter Tóth predložil
pozmeňujúci návrh - v článku 4 navrhovaného VZN zvýšiť sumu nájomného
za herne, stávkové kancelárie a záložne na 250,- Eur/m2/rok. Poslanci
pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

Následne poslanci pristúpili
pozmeňujúceho návrhu a prijali

k hlasovaniu

neprítomní: 2
o návrhu

VZN

v znení

UZNESENIE č. 217/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice zo dňa 22.09.2020 o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské
a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených
s užívaním nebytových priestorov a prenájmom pozemkov v majetku a v správe Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice s účinnosťou od 01. 01.2021.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

za: 12

proti: 0

K bodu 05)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy – zaujatie stanoviska
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla za
ekonomické oddelenie Mgr. Švarc Harisová. Poslanec Mikuláš Krippel
informoval o petíciách na podporu zákazu hazardu v Bratislave. Po diskusii,
dal starosta mestskej časti hlasovať o predloženom materiály a miestne
zastupiteľstvo prijalo

UZNESENIE č. 218/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
odporúča
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Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. ....../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

za: 12

proti: 0

K bodu 06)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto
všeobecne záväzným nariadením – zaujatie stanoviska.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla za
ekonomické oddelenie Mgr. Švarc Harisová. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 219/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. ....../2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto
všeobecne záväzným nariadením
zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

za: 12

proti: 0

K bodu 07)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy – zaujatie stanoviska.
Materiál uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol
Ing. Eduard Vandriak. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali

UZNESENIE č. 220/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2020 z ...../2020 o ochrannom pásme pohrebísk na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
zdržali sa: 0

nehlasoval: 2

neprítomní: 2

za: 11

proti: 0

K bodu 08)

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
k 30.06.2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla za
ekonomické oddelenie Mgr. Švarc Harisová..Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
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UZNESENIE č. 221/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k 30.06.2020
zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

za: 12

proti: 0

K bodu 09)

Zmena č. 3 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla za
ekonomické oddelenie Mgr. Švarc Harisová. Do diskusie sa prihlásil poslanec
Pavol Kubiš s pozmeňujúcim návrhom, aby sa do uznesenia doplnil bod 2)
v znení „použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu nasledovne:
50 000 € na rámcovú zmluvu na vybudovanie kamerového systému ku každej
významnej investícii (detské ihriská, pumptracková dráha, zelené oázy
Medzijarky, Zelené srdce Podunajských Biskupíc)“ Poslanec Mikuláš Krippel
sa opýtal na aktuálny stav rezervného fondu. Odpovedala Švarc Harisová
v zmysle, že v rezervnom fonde je momentálne cca 300 000 Eur. Po diskusii
poslanci pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu poslanca Pavla
Kubiša

za: 12

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o materiály v znení pozmeňujúceho
návrhu a prijali
UZNESENIE č. 222/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
1.)

zmenu č. 3 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2020 v nasledovnej štruktúre

Schválený
rozpočet

Zmena rozpočtu

Upravený
rozpočet

+/bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy spolu

10 328 063 €
432 993 €
1 826 966 €
12 588 022 €

bežné výdavky
kapitálové výdavky

10 328 063 €
1 907 381 €

+83 118 €
0€
0€
83 118 €

+ 34 614,56 €
+ 41 000,00 €
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10 411 181 €
432 993 €
1 826 968 €
12 671 140 €

10 362 677,56 €
1 948 381,00 €

finančné operácie
výdavky spolu

13 836 €
12 249 280 €

0€
+ 75 614,56 €

13 836,00 €
12 324 894,56 €

2.) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu nasledovne:
50 000 € na rámcovú zmluvu na vybudovanie kamerového systému ku každej významnej
investícii (detské ihriská, pumptracková dráha, zelené oázy Medzijarky, Zelené srdce
Podunajských Biskupíc)
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 10)

Návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla
prednostka Ing. Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 223/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice :
A.

prerokovalo

Návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
schvaľuje

B.

odpis pohľadávok z účtovníctva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice v celkovej
výške 2.290,72 €.
zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 12

proti: 0

K bodu 11)

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené
investície.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu a prijali

UZNESENIE č. 224/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

A.

prerokovalo

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície
B.

schvaľuje

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní: 2

K bodu 12)

Návrh na odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice voči: Green Store s.r.o., IČO: 46 , Kazanská 56, 821
06 Bratislava.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Poslanci miestneho zastupiteľstva
bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 225/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
voči:
Green Store s.r.o., IČO: 46 , Kazanská 56, 821 06 Bratislava vo výške 1 770,92 €
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 13)

Návrh na odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice voči: Lesia Markiv – Vojdi do sveta vôní, IČO:
44 608 799, Sputnikova 3251/5, 821 03 Bratislava.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Ing.
Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali

UZNESENIE č. 226/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
voči:
Lesia Markiv – Vojdi do sveta vôní, IČO: 44 608 799, Sputnikova 3251/5, 821 03 Bratislava
vo výške 2 343,83 €
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 14)

Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 57/2 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 18 m2 na Biskupickej ul. na dobu neurčitú v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Zuzana Mustafiová, Biskupická 10196/54,
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 predniesla
prednostka miestneho úradu. Poslanci bez diskusie pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali:

UZNESENIE č. 227/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
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schvaľuje
nájom pozemku registra „C“ parc. č. 57/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 na
Biskupickej ul. na dobu neurčitú v sume 6,30 €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech:
Zuzana Mustafiová, Biskupická 10196/54, 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 pozemok je samostatná priľahlá plocha, ktorý slúži ako
predzáhradka a je dlhodobo oplotený súčasne s pozemkom parc. č. 57/1.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 15)

Návrh nájmu predajného stánku č. 16 o výmere 9,24 m2 a pomocných
priestorov o výmere 3,19 m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“
parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Pavol Kollár, IČO: 40 103 021, Korytnická 11301/3A,
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. Prednostka miestneho úradu predniesla
k materiálu doplňujúce informácie. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali:

UZNESENIE č. 228/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje:
nájom predajného stánku č.16 o výmere 9,24 m2 a pomocných priestorov o výmere 3,19 m2
nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu
neurčitú, za cenu vo výške 668,13 €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice za účelom predaja
pekárenských výrobkov v prospech: Pavol Kollár, IČO: 40 103 021, Korytnická 10301/3A,
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
zabezpečenia kvalitnejších trhových služieb pre občanov mestskej časti .
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 16)

Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nebytových priestorov –
ambulancie zubného lekára v priestoroch ZŠ Bieloruská, na dobu určitú od
01.07.2020 do 30.06.2025 v prospech: Denti s.r.o, MUDr. Soňa Mamrillová,
IČO: 44 866 623, Jedľová 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 uviedla Ing.
Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali

UZNESENIE č. 229/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
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A: s c h v a ľ u j e :
predĺženie doby nájmu nebytových priestorov – ambulancie zubného lekára v priestoroch ZŠ
Bieloruská o výmere 37,37m2, na obdobie 5 rokov s účinnosťou od 01.07.2020 do
30.06.2025 v prospech: Denti s.r.o, Mudr. Soňa Mamrillová, IČO: 44 866 623, Jedľová 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 pokračovania
prevádzkovania ambulancie zubného lekára
B: u k l a d á :
riaditeľke základnej školy zabezpečiť vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve v zmysle
bodu A tohto uznesenia a predložiť na podpis oprávneným osobám.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 17)

Návrh na predaj pozemku parc. č. 3308/18, ostatné plochy o výmere 55 m²
v k.ú. Podunajské Biskupice, Ing. Marekovi Bačíkovi a Veronike Bačíkovej,
bytom Hriňovská 6, 811 02 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Bod uviedol starosta mestskej časti. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu.

UZNESENIE č. 230/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
- odpredaj pozemku parc. č. 3308/18, ostatné plochy o výmere 55 m² v k.ú.
Podunajské Biskupice, Ing. Marekovi Bačíkovi a Veronike Bačíkovej, bytom Hriňovská 6, 811
02 Bratislava v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov za celkovú sumu 8 624,55 € ako dôvod hodný osobitného
zreteľa. Pozemok parc. č. 3308/18 nie je samostatne stavebne využiteľný na výstavbu
a bude len spájať vedľajšie pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Odpredaj pozemku parc. č.
3308/18 bol prijatý 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 12

proti: 0

K bodu 18)

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Prednostka miestneho úradu uviedla
k materiálu doplňujúce informácie. Po krátkej diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu o predloženom materiály a prijali

UZNESENIE č. 231/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
Etický kódex voleného predstaviteľa Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

10

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 19)

Návrh plánu rozvoja miestnej knižnice Podunajské Biskupice na roky 2020 –
2025.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla vedúca
oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beata Biksadská. Keďže do diskusie sa
nik neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 232/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
predloženého materiálu
schvaľuje
Plán rozvoja miestnej knižnice Podunajské Biskupice na roky 2020 – 2025.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 20)

Návrh na pomenovanie diaľničného mosta postaveného na úseku diaľnice D4
Bratislava-Jarovce/ Bratislava-Východ v mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k materiálu
uviedol Ing. Eduard Vandriak. Poslanci po krátkej diskusii pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 233/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje

A.

návrh na pomenovanie diaľničného mosta na úseku diaľnice D4 Bratislava-Jarovce/
Bratislava-Východ v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice názvom „Lužný
most“
predkladá

B.

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh na
pomenovanie diaľničného mosta postaveného na úseku diaľnice D4 Bratislava Jarovce/ Bratislava - Východ
v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
názvom „Lužný most“.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 21)

Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy
v MČ na obdobie od 01.12.2020 do 28.02.2021
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k materiálu
uviedol Ing. Eduard Vandriak. Poslanec Boris Vereš položil otázku Kedy bude
vyhlásená súťaž? Odpovedal Ing. Eduard Vandriak v zmysle, že po schválení
predloženého materiálu bude v nasledujúcom týždni vyhlásené verejné
obstarávanie. Poslanci po diskusii pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
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UZNESENIE č. 234/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
predložený Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy na
území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie od 01.12.2020 do
28.02.2021.
zdržali sa: 0

za: 13

proti: 0

K bodu 22)

Rôzne, interpelácie poslancov

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Ildikó Virágová – podala písomné interpelácie
1. Požiadala o uvedenie podľa, ktorého účtovného zákona bola suma 10800 Eur
z BSK, ktorú sme dostali do kapitálových výdavkov a vrátilo sa z bežných
výdavkov za dažďovú záhradu vrátená?
2. Spýtala sa, kedy (dátum) bude ústavný zákon 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov aplikovaný do
praxe –čo znamená zverejnené na webovom sídle – vzor tlačiva a aj samotné
oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov – dokumenty
a údaje v zákonom požadovanej forme?
3. Požiadala o uvedenie kedy bola výzva o zaplatení pokuty pre 1. recyklačnú
poslaná? Kedy došlo odvolanie? Kedy bolo odvolanie postúpené Okresnému
stavebnému úradu?
4. Požiadala o uvedenie čísla zákona a právnu analýzu – odôvodnenie podľa
ktorého je jedinou a výlučnou osobou, ktorá zastupuje mestskú časť ako valná
hromada vo firme Bytový podnik. Podunajské Biskupice pán starosta.
5. Spýtala sa, kedy (dátum) bude vyhlásené výberové konanie na funkciu konateľa
spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice?
6. Požiadala o presné číselné vyhodnotenie
- koľko nás do teraz stálo premiestnenie archívu?.
- Aká bola strata za 1 rok prevádzky budovy DK Vesna?
- Koľko stálo MiÚ oprava, úprava, premiestnenie, maľovanie a všetky úkony
- spojené s budovou MiÚ na Žiackej ulici?

Zuzana Čermanová
1. Spýtala sa na prebiehajúce práce na chodníku na Orechovej ulici
Odpoveď Ing. Eduard Vandriak Uviedol, že jedná sa o opravu chodníka na základe
predchádzajúcich interpelácií.
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Boris Vereš
Podal písomné interpelácie
1. Požiadal úrad, aby zvážil vyčistenie a zároveň dezinfekciu chodníka pri OC
Jantár, v priestore pred školou.
2. Požiadal v mene obyvateľov Jegenešskej ulice a blízkeho okolia o osadenie
spomaľovacieho retardéra na Jegenešskú ulicu.
3. Požiadal o doplnenie chýbajúcich smetných nádob pri OC Jantár, ako aj ich
kvalitnejšie uchytenie.
4. Požiadal o zníženie základne stĺpika pri vchode na pešiu zónu OC Jantár.
Doplnil ústnu požiadavku:
5. Požiadal, aby sa zasadnutí zastupiteľstva zúčastňoval aj riaditeľ kancelárie
starostu.
Iveta Daňková
1. Poukázala na zlomenú hojdačku na detskom ihrisku na Latorickej ulici.
2. Požiadala o častejšie vysypávanie smetných nádob v okolí Tesca – ul.
Dudvážska a Latorická.
3. Požiadala o vybudovanie kontajnerového stojiska na Dudvážskej ulici č.19.
Starosta mestskej časti informoval o rokovaniach so spoločnosťou Slovnaft, ktorá
mestskej časti poskytne finančný dar na zabezpečenie smetných nádob.

Peter Tóth
1. Požiadal o riešenie zdeformovanej vozovky na ulici Svornosti a na Popradskej
ulici pri čerpacej stanici OMV.
2. Poukázal na nezrealizovanú opravu cesty na Most pri Bratislave

Mikuláš Krippel
1. Opýtal sa, či by bolo možné na exponované miesta ako sú nákupné strediská
osadiť väčšie smetné nádoby.
2. Požiadal aby pri rokovaniach komisií a ostatných pracovných rokovaniach boli
dodržiavané bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid 19.
3. Požiadal o dobudovanie chodníkov na Podzáhradnej ulici (lokality: 45 – 49
a oproti obchodnému domu Billa).
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4. Opýtal sa na zónu Uzbecká v akom je stave?
Odpovedala Ing. Mariana Páleníková: Pri spracovaní urbanistického návrhu bude
mestská časť spolupracovať s Fakultou architektúry a dizajnu STU, ktorá na základe
podpísanej zmluvy spracuje tri varianty riešenia daného priestoru. Prvé stretnutie
pracovného tímu bude v 1. októbrovom týždni, pričom zároveň požiadala poslancov,
aby sa tohto stretnutia zúčastnili.

Pavol Hanzel
1. Poukázal na rozkopané parkovacie miesta na parkovisku pri OC Hron.
2. Opýtal sa na kontroly stromov – topoľov na Podzáhradnej ulici, požiadal
o výstupy z kontrol.
3. Opýtal sa či budú na vymenenej vozovke na Baltskej ulici osadené aj
spomaľovače.
4. Poukázal na vypadávajúce dná smetných nádob na Estónskej ulici.

Pavol Kubiš
1. Položil otázku v akom štádiu je riešenie projektu “oáz“.
Odpovedala Mgr. Viola Holzhauserová – Podklady na základe poslaneckých
pripomienok boli predložené projektantovi, ktorý ich zapracováva a následne bude
vyhlásená súťaž.
2. Položil otázku v akom štádiu je riešenie projektu ZŠ Bieloruská a zároveň
požiadal o prípravu projektov na čerpanie prostriedkov z EÚ.
3. Poukázal na nepokosenú trávu na detskom ihrisku na Lotyšskej ulici.
4. Opýtal sa, či sa pripravuje verejné obstarávanie na zabezpečenie starostlivosti
o zeleň.
Odpovedala prednostka miestneho úradu – uviedla, že miestny úrad plánuje vyhlásiť
veľkú verejnú súťaž na starostlivosť o zeleň.
5. Požiadal o doplnenie smetných košov na Medzijarky.
6. Opýtal sa na maľovanie čiar na zrekonštruovanej vozovke na ulici Lotyšská,
pričom zároveň upozornil na lokalitu Lotyšská tridsať a požiadal o dopravné
doriešenie situácie v danej lokalite (státie vozidiel).
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Boris Boleček
1. Upozornil na priestor pri obytnom dome Lotyšská 34 – 40 (krovie), kde
neprispôsobivý občania vykonávajú potreby – požiadal o úpravu daného
priestoru.
2. Opýtal sa na vyznačenie parkovania pri OD Tesco na Bieloruskej ul., keďže
autá tam stoja hocijakým spôsobom.
3. Opýtal sa aký je stav s riešením Trafostanice na Medzijarkoch, ktorá je
dlhodobo v dezolátnom stave a už v predchádzajúcom období to bolo
predmetom interpelácií.
4. Položil otázku mestskému poslancovi Romanovi Lamošovi ohľadne osvetlenia
vnútrobloku na Estónskej ul.
Odpoveď Roman Lamoš – Uviedol, že požiadavka bola daná na mesto, pričom
riešenie bude možné po vyhodnotení súťaže na dodávateľa verejného osvetlenia.
Izabella Jégh
Podala písomnú interpeláciu
1. Navrhla vypracovať projekt výstavby materskej školy, alternatívne
multifunkčnej budovy, ktorá by zahrňovala denný stacionár, a to na pozemku,
kde stojí DK Vesna a požiadala aby mestská časť vyvinula iniciatívu, aby sa na
realizáciu využili prostriedky z EU fondov.
Doplnila ústne interpelácie.
2. Upozornila, že v priestore križovatky Máchova Hviezdna je znehodnotená
tabuľa označujúca názov ulice Máchova.
3. Upozornila na autovrak na Trojičnom námestí za cukrárňou, ktorý už nemá
evidenčné čísla.
4. Požiadala o kontrolu kamier z Trojičného námestia, kde pri oplotení základnej
školy posedávajú občania požívajúci alkoholické nápoje, častokrát sú
agresívny, pričom tadiaľ chodia žiaci školy ako aj ostatní občania.
5. Požiadala mestského poslanca aby interpeloval na mestskom zastupiteľstve
ohľadne vyznačenia prechodov pre chodcov na Nákovnej ulici.
6. Požiadala o vyznačenie prechodu pre chodcov na Linzbothovej ulici ako aj na
Krajinskej v lokalite pri križovatke s Linsbothovou a Hlbinnou.
Olívia Falanga Wurster
1. Požiadala o úpravu zarasteného chodníka na Biskupickej ulici od kaštieľa a DK
Vesna po DK Vetvár.
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K bodu 23)

Záver

Na záver starosta mestskej časti poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
Mgr. Zoltán P é k, v. r.
starosta
mestskej časti

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD., v.r. ................................................
Boris Vereš, v.r.

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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