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

Zápisnica
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 28. 10. 2020
Prítomní:

Mgr. Zoltán Pék
Ing. Mariana Páleníková
poslanci
pracovníci MiÚ

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

-

Navrhnutý program :
01
02
03
04

Otvorenie
Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR.
Rôzne, interpelácie poslancov.
Záver.

K bodu 01) Otvorenie.
Zasadnutie sa uskutočnilo v online priestore, keď starosta, prednostka
a zamestnanci úradu zasadali v zasadačke miestneho úradu na Trojičnom
námestí a poslanci miestneho zastupiteľstva boli pripojení prostredníctvom
komunikačnej platformy Zoom.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov mestskej časti, prednostku miestneho úradu,
pracovníkov miestneho úradu a oboznámil poslancov s postupom pri hlasovaní.
Následne vyzval poslancov aby sa prezentovali prostredníctvom zapnutia
obrazu.
prítomní: 15

neprítomní: 0
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 15 poslancov t.j. miestne
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci na výzvu starostu pristúpili
k hlasovaniu o návrhu zloženia návrhovej komisie a overovateľoch zápisnice.

za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 0

Starosta mestskej časti uviedol návrh programu rokovania miestneho
zastupiteľstva. Poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu programu
za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 0

Uvedenými hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 235/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Barbora Lukáčová - predseda,
Pavol Kubiš
1

Ing. Ildikó Virágová,
2. overovateľov zápisnice:

Iveta Daňková
Ing. Michal Drábik
B) s c h v a ľ u j e

návrh programu rokovania.
K bodu 02)

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR.

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla pracovníčka
ekonomického oddelenia Mgr. Zuzana Švarc Harisová. Do diskusie sa prihlásila
poslankyňa Izabella Jégh s otázkou, či mestská časť neporušuje zákon, keď žiada
o finančné prostriedky na akcie, na ktoré už finančné prostriedky boli schválené.
Prednostka miestneho úradu uviedla, že časť rekonštrukcie komunikácií už bola
zrealizovaná, pričom na rekonštrukciu komunikácií bola vysúťažená spoločnosť
Strabag a rekonštrukciu detských ihrísk spoločnosť Veríme v zábavu. Rekonštrukcie
by mali byť ukončené do konca novembra a faktúry budú uhradené v súlade so
zákonmi. Vo faktickej poznámke poslankyňa Jégh uviedla, že spolu s návrhom
nového uznesenia mal byť pripravený návrh na zrušenie platného uznesenia.
Odpovedala prednostka v zmysle, že úrad nemohol pripraviť zmenu rozpočtu, kým
uvedené prostriedky nebudú prijaté do rozpočtu mestskej časti. Poslankyňa Barbora
Lukáčová upozornila, že súvislosti mali byť poslancom lepšie vysvetlené. Poslanec
Pavol Kubiš položil otázku, ako je to s úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Kontrolór Mgr. Ján Komara podal vysvetlenie, že uvedený úver bude splatný budúci
rok. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým schválili
UZNESENIE č. 236/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A. schvaľuje
prijatie návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume 227 824 € na výkon samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
B. schvaľuje
použitie prijatej návratnej finančnej výpomoci na financovanie investičných akcií zaradených
do rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2020:
1) Rekonštrukcia cesty Bodrocká - Hronská vo výške 63 577,00 €
2) Rekonštrukcia detských ihrísk vo výške 164 247,00 €
C) poveruje
starostu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k podpisu Zmluvy o návratnej
finančnej výpomoci medzi MF SR a Mestskou časťou Bratislava – Podunajské Biskupice
D) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k návrhu
na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR.

2

za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

K bodu 03) Rôzne, interpelácie poslancov
Boris Vereš
1. Položil otázku prečo na sídlisku Medzijarkami je navrhnuté iba jedno odberové
miesto v rámci celoplošného testovania na ochorenie Covid – 19.
Odpoveď Mgr. Ján Špaček – miestny úrad sa snažil na sídlisku Medzijarkami zriadiť viac
odberových miest. Pri obhliadke a výbere s príslušníkom OS SR neboli ďalšie miesta
odobrené.
Pavol Kubiš
1. Navrhol aby boli presunuté odberové miesta zo starej obce na sídlisko
Medzijarky.
Izabella Jégh
1. Položila otázku či toto rozdelenie odberných miest už bolo vyvesené
v úradných tabuliach.
Odpoveď Mgr. Ján Špaček – na úradných tabuliach budú odberné miesta zverejnené, keď
budú definitívne schválené.
2. Položila otázku kedy budú v časti Podunajská brána osadené tabule
s označením ulíc.
Iveta Daňková
1. Opýtala sa či na parkovisku Uzbecká bude zriadené odberové miesto.
Odpoveď starostu mestskej časti – nie na uvedenom mieste nebude odberové miesto.
2. Položila otázku čo bude s chodníkmi na uliciach Dudvážska, Hornádska, či sa
budú realizovať opravy.
K bodu 4)

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
prednostka
miestneho úradu

Overovatelia zápisnice:

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

Iveta Daňková

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

Ing. Michal Drábik

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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