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

Zápisnica
z 30. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice zo dňa 28. 06. 2022
Prítomní:

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

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

-

Program :
01

Otvorenie

02

Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice dňa 03.05.2022

03

Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice.

04

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice na II. polrok 2022.

05

Výročná správa o hospodárení Bytového podniku Podunajské Biskupice, s.r.o. za rok
2021.

06

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice č. ....../2022 z 28.júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 6/2020 o poskytovaní
finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.

07

Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. ......../2022 z ......... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani
z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 4/2020.

08

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 č.
......./2022 z ........ 2022.

1

09

Konsolidovaná výročná správa mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok
2021.

10

Informatívna správa o rozpočtových opatreniach starostu.

11

Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2022.

14

Návrh zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na
povinnú školskú dochádzku.

12

Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice na rok 2022.

13

Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2021 z 27.04.2021 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a Výzvy na
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na podporu životného
prostredia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022 a Výzvy na
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na podporu mládeže
a športu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022.

15

Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby
do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov
2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.

16

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ na funkčné obdobie rokov 2022
– 2026.

17

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v bývalých DJ na Latorickej ul.
č. 4 v k. ú. Podunajské Biskupice na obdobie 5 rokov do 30.06.2027 za účelom
pokračovania prevádzkovania stomatologickej ambulancie v prospech spoločnosti
RONADENT s.r.o., IČO: 52 580 121, Latorická 5122/4, 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.

18

Návrh na predĺženie doby nájmu služobného bytu v priestoroch ZŠ Podzáhradná 51
počas trvania pracovného pomeru Milana Rapča v ZŠ Podzáhradná 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.

19

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 11/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného majetku
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov
do správy Základnej školy s materskou školou s VJM Vetvárska 7, 821 06 Bratislava.

20

Informácia o vybavení a stave mobiliáru detských ihrísk na území MČ a požiadavky na
opravu a dovybavenie detských ihrísk.

21

Informácia o stave čistoty a poriadku na území mestskej časti a činnosti na úseku
odpadového hospodárstva.

22

Informácia o počte žiadostí zákonných zástupcov o prijatie do materskej školy.

23

Informácia o počte zapísaných prvákov podľa údajov zo zápisov.

24

Interpelácie poslancov.

25

Rôzne.

26

Záver.
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K bodu 01) Otvorenie.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov mestskej časti, prednostku miestneho úradu,
miestneho kontrolóra, pracovníkov miestneho úradu. Následne vyzval poslancov
aby sa prezentovali.
prítomní: 8

neprítomní: 7

prezentovalo sa: 8

neprezentovalo sa: 7

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: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 7

Na zasadnutie sa dostavili poslanci Pavol Hanzel a Ing, Roman Lamoš.
Starosta uviedol návrh programu, pričom doplnil návrh o zaradenie bodu 14)
pred bod 12). Následne vyzval poslancov aby hlasovali o predloženom
upravenom návrhu programu
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:5

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 437/2018-2022
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
Boris Boleček

overovateľov zápisnice:

Ing. Ildikó Virágová
Boris Vereš

B) s c h v a ľ u j e
upravený návrh programu rokovania.
K bodu 02)

Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 03.05.2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Poslanec Pavol Kubiš požiadal o vysvetlenie
odpovede na jeho interpeláciu ohľadne rámcovej zmluvy č. 77/2022 Kulla
Services Alfa, s.r.o.. Mgr. Roman Zaťko uviedol, že plnenie rámcovej zmluvy je
založené na dvoch bodoch a to buď je vyčerpaný finančný rámec alebo uplynie
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doba, na ktorú bola zmluva uzatvorená. Keďže na rok 2022 je rozpočtovo
krytých 30.000 Eur nie je možné v danom roku objednávať práce vo väčšom
rozsahu. Následne v roku 2023 bude možné objednávať práce v zmysle zmluvy
iba v rozsahu, ktorý bude finančne krytý schváleným rozpočtom na danej
podpoložke. Zo zmluvy nevyplýva, že samospráva musí minúť celý finančný
rámec, ktorý zmluva zahŕňa. Poslanec Pavol Kubiš následne požiadal
o vysvetlenie odpovede na jeho interpeláciu ohľadne opravy dopadových plôch
na detskom ihrisku na Ipeľskej ulici. Mgr. Roman Zaťko uviedol, že k tomuto
ihrisku sa nevzťahujú prebiehajúce reklamačné konania a cena za opravu bola
minimalizovaná na nevyhnutnú výšku zahŕňajúcu materiálne náklady
a odpracovaný pracovný čas pracovníkov realizujúcich opravu, Poslankyňa
Izabella Jégh požiadala o dovysvetlenie svojej interpelácie ohľadne dotačnej
schémy na kultúru a opýtala sa na výsledky rokovania s firmou Grotto a.s..
Vysvetlenie k dotačnej schéme podala prednostka miestneho úradu Ing.
Mariana Páleníková. Uviedla, že úrad na základe schváleného rozpočtu pripraví
jednotlivé dotačné schémy, ktoré budú spoločne predložené zastupiteľstvu na
schválenie. Úmyslom je aby vyhlásená dotačná schéma už mala garantovaný
rozpočet. Poslankyňa Ildikó Virágová podotkla, že na základe odpovede na jej
interpeláciu ohľadne vyrúbenej dane za záber verejného priestranstva, sú
kolotoče a stánky s jedlom brané ako kultúrna akcia. Po diskusii poslanci
pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 438/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
predloženú Informačnú správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 03.05.2022.
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní:5

K bodu 03)

Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice.
Na zasadnutie sa dostavil poslanec Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol miestny
kontrolór Mgr. Ján Komara. Poslankyňa Ildikó Virágová požiadala miestneho
kontrolóra o kontrolu prijatých opatrení z realizovaných kontrol. V rámci
diskusie poslanec Pavol Kubiš vyslovil podivenie nad výsledkami kontrol.
V rovnakom zmysle sa vyjadrila poslankyňa Izabella Jégh. Po diskusii pristúpili
poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 439/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
1. Správu z kontroly použitia finančných prostriedkov pri investičnej akcii „Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov ZŠ Podzáhradná“
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2. 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. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 04) Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice na II. polrok 2022.
Zo zasadnutie miestneho zastupiteľstva odišla poslankyňa Ing. Zuzana
Čermanová, PhD.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol miestny
kontrolór. Poslanec Pavol Kubiš požiadal, aby v rámci kontroly prijatých
opatrení z kontrol bola miestnym kontrolórom spracovaná záverečná kontrolná
správa ku kontrole obstarania detských ihrísk. Bez ďalšej diskusie pristúpili
poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 440/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
na II. polrok 2022.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

K bodu 05)

Výročná správa o hospodárení Bytového podniku Podunajské Biskupice, s.r.o.
za rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol konateľ
bytového podniku Ing. Tibor Pogány, O stanovisku Dozornej rady bytového
podniku informovala zástupkyňa starostu Ing. Olívia Falanga Wurster. V rámci
diskusie poslanec Boris Vereš položil otázku ohľadne servisného tímu, ktorý by
sa mal na základe dohody s miestnym úradom starať o detské ihriská
v mestskej časti. Ing. Pogány odpovedal, že uvedené už malo byť od začiatku
6. mesiaca realizované, ale momentálne je v riešení personálne obsadenie
uvedenej pozície. Starosta mestskej časti uviedol, že zatiaľ tieto činnosti
zabezpečujú pracovníci oddelenia životného prostredia.
Zo zasadnutie miestneho zastupiteľstva odišiel poslanec Mgr. Mikuláš Krippel,
PhD,
Poslanci po diskusii pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 441/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
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predloženú Výročnú správu o hospodárení Bytového podniku Podunajské Biskupice, s.r.o. za
rok 2021.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 5

K bodu 06)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Podunajské
Biskupice č. ....../2022 z 28.júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 6/2020
o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice.
Na zasadnutie sa dostavili poslankyňa Mgr. Barbora Lukáčová a poslanec Ing.
Peter Tóth.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. V rámci diskusie vyslovila poslankyňa Ildikó
Virágová pochybnosť nad relevantnosťou údajov uvedených v dôvodovej
správe materiálu. V následnej diskusii podali vysvetlenia prednostka miestneho
úradu, zástupkyňa starostu a vedúca ekonomického oddelenia. Poslanec Boris
Vereš predniesol pozmeňujúci návrh – navýšiť navrhovaný príspevok na
stravovanie o 100% v prípade externých dodávateľov a o 50% v prípade škôl.
Starosta mestskej časti na podnet poslancov vyhlásil prestávku.
Na zasadnutie sa vrátil poslanec Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Po prestávke sa do diskusie prihlásila občianka. Poslanci následne pristúpili
k hlasovaniu o udelení slova občianke pani Fratričovej.

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 4

Občianka Iveta Fratričová v súvislosti so stravovaním dôchodcov upozornila na
problém rozvozu jedla, ktoré v prípade stravovania v školských jedálňach by
museli zabezpečovať pracovníci opatrovateľskej služby. V súvislosti s ešte
platnou výškou stravného lístka 3,50 uviedla, že je to veľmi nízka suma a zo
strany sociálneho oddelenia miestneho úradu prebehla nekorektná
komunikácia so zariadeniami poskytujúcimi stravovanie.
Poslanci následne pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu poslanca
Borisa Vereša.
za: 6

proti: 0

zdržali sa: 6

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanci potom pristúpili k hlasovaniu o pôvodnom návrhu uznesenia a prijali
UZNESENIE č. 442/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 5/2022
z 28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice č. 6/2020 o poskytovaní finančného príspevku na
stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
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za: 11

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 1

neprítomní: 3

K bodu 07)

Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. ......../2022 z ......... 2022, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Poslanec Pavol Kubiš uviedol, že keďže poslanci
nedostali informáciu, ktorých subjektov by sa to v mestskej časti týkalo, nevidí
dôvod aby za návrh hlasoval. V obdobnom zmysle sa vyjadrila aj poslankyňa
Barbora Lukáčová. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu
uznesenia vo variante bez pripomienok.

za: 3

proti: 3

zdržali sa: 3

nehlasoval: 1

neprítomní: 5

Svojim hlasovaním prijali
UZNESENIE č. 443/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

nesúhlasí
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. ......./2022 z ................ 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020
K bodu 08)

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 č. ......./2022 z ........ 2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Keďže do diskusie sa nik neprihlásil pristúpili
poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali.

UZNESENIE č. 444/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
odporúča schváliť
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze
prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní: 3

K bodu 09)

Konsolidovaná výročná správa mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice za rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca
oddelenia ekonomického a správy majetku Ing. Marta Szoboszlaiová.
Poslankyňa Izabella Jégh v rámci faktickej poznámky požiadala, aby bol zo
správy na strane 13 vyškrtnutý Dom kultúry Vesna, keďže žiadne kultúrne
podujatia sa v ňom nerealizujú.
Po diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 445/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2021.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 10)

Informatívna správa o rozpočtových opatreniach starostu.

neprítomní: 3

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Ing.
Marta Szoboszlaiová. Bez diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
schválili
UZNESENIE č. 446/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie
Informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 11)

Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2022.

neprítomní: 3

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Ing.
Marta Szoboszlaiová. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 447/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie
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Informatívnu správu o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2022.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

K bodu 14)

Návrh zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe
dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla PaedDr.
Beata Biksadská. V rámci faktickej poznámky položila poslankyňa Izabella Jégh
otázku, či sa predkladaný návrh týka všetkých detí alebo iba tých, ktoré majú
trvalý pobyt v mestskej časti. Zástupkyňa starostu Olívia Falanga Wurster
uviedla, že by sa to malo týkať iba tých s trvalým pobytom v Podunajských
Biskupiciach. Poslanec Pavol Kubiš podporil myšlienku, aby sa týkalo všetkých
detí, aby to bola akási motivácia aj pre rodičov s deťmi, ktoré nemajú v mestskej
časti trvalý pobyt. Izabella Jégh navrhla úpravu znenia zásad v zmysle, aby sa
to týkalo všetkých detí bez rozdielu. Poslanec Mikuláš Krippel sa priklonil
k návrhu aby sa to týkalo iba obyvateľov s trvalým pobytom. Poslankyňa
Barbora Lukáčová predniesla návrh aby pokiaľ majú byť podporený žiaci prvej
triedy mali by dostať určitú materiálnu pomoc a pokiaľ sa majú podporiť
finančnou čiastkou mali by byť podporený obyvatelia s trvalým pobytom. Olívia
Falanga Wurster navrhla aby sa zamýšľaná pomoc zrealizovala formou balíčka
materiálnej pomoci pri zmene rozpočtu. Na základe ďalšej diskusie starosta
mestskej časti stiahol materiál z rokovania.

K bodu 12)

Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice na rok 2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Ing.
Marta Szoboszlaiová. Poslankyňa Ildikó Virágová upozornila na zámer
presunutia finančných prostriedkov za účelom nákupu vozidla pre DHZO.
Poslanec Pavol Kubiš sa pozastavil nad zámerom zvýšenia finančných
prostriedkov na orezy stromov a kosenie. Mgr. Roman Zaťko odpovedal, že
požiadavka na navýšenie finančných prostriedkov na orezy súvisí s riešením
poistnej udalosti, keď pri veternej smršti poškodil padnutý strom majetok
obyvateľa mestskej časti. Ing. Stanislav Štěrba uviedol, že počasie je také, že
podporuje rast trávy a na základe toho by bolo potrebné riešiť 6 kosieb. Pavol
Kubiš v rámci faktickej poznámky uviedol, že v súvislosti aj s avizovanými
zvýšenými nákladmi pre samosprávy je potrebné už teraz sa zamerať na
šetrenie finančných prostriedkov. Poslankyňa Ildikó Virágová v súvislosti
s blížiacimi sa komunálnymi voľbami požiadala, aby na plánovaných balíčkoch
pre prvákov nefigurovali žiadne mená a funkcie (starosta a pod.). Poslanec
Boris Vereš podporil návrh na zvýšenie finančných prostriedkov na orezy
stromov a kosbu a predložil pozmeňujúci návrh. Barbora Lukáčová uviedla, že
samospráva bude prinútená šetriť na všetkých položkách a je potrebné podľa
toho prispôsobiť aj plány jednotlivých kosieb. Poslankyňa Izabella Jégh sa
pozastavila nad požiadavkou na navýšenie finančných prostriedkov na kultúrne
podujatie o 20.000 eur, keďže plánované kultúrne akcie nie sú vôbec
prejednávané s príslušnou komisiou. Poslanec Pavol Kubiš podporil vystúpenie
poslankyne Izabelly Jégh a poukázal na firmu ART.eu, ktorá zabezpečovala
ochranné rúška pre mestskú časť a následne riešila Juniáles. Poslanec Boris
Vereš sa opýtal, či sa jedná o finančné prostriedky na viaceré kultúrne podujatia
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alebo sa jedná o jednu akciu (22. ročník varenia guláša). Odpovedala vedúca
oddelenia kultúry a športu Mgr. Beata Prekopová, že ide o jednu akciu. Po
následnej diskusii predniesol pozmeňujúci návrh poslanec Boris Vereš v znení
navýšenia rozpočtu na orezy stromov na 80.000 eur a navýšenie rozpočtu na
údržbu verejnej zelene o náklady na dve kosby. Poslankyňa Izabella Jégh dala
pozmeňujúci návrh aby sa o jednotlivých bodoch hlasovalo osobitne.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Po následnej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu
poslanca Borisa Vereša.
za: 1

proti: 7

zdržali sa: 4

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode A) návrhu uznesenia.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode B/a) návrhu uznesenia.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode B/b) návrhu uznesenia.
za: 7

proti: 0

zdržali sa: 5

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode B/c) návrhu uznesenia.
za: 7

proti: 2

zdržali sa: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode B/d) návrhu uznesenia.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode B/e) návrhu uznesenia.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode B/f) návrhu uznesenia.
za: 9

proti: 1

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode C) návrhu uznesenia.
za: 5

proti: 3

zdržali sa: 3

nehlasoval: 1

neprítomní: 3

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 448/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
A) zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na
rok 2022 podľa bodu č. 1,
10

1) zvýšenie celkových príjmov rozpočtu na rok 2022 o 673 110 €, z toho
a) bežných príjmov o 437 812,00 € nasledovne:
- položka 120 Dane z majetku zvýšenie o 420 000 €
- položka 220 Administratívne poplatky zvýšenie o 50 505 €
- položka 200 Nedaňové príjmy ZŠ a MŠ zvýšenie o 50 573 €
- položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery zníženie v RO o 141 527 €
- položka 310 Tuzemské bežné granty – dotácia na opatrovateľov 3000 €
- položka 310 Tuzemské bežné granty – dotácia na II. vlnu Covid 55 261 €
b) kapitálových príjmov o 14 114,00 € nasledovne
- položka 320 kapitálové granty a transfery pre ZŠ Podzáhradná – nákup
športových prvkov 2 998 €
- položka 320 kapitálové granty a transfery z BSK na infraštruktúru cyklotrasy
11 116 €
c) príjmových finančných operácií o 221 184,00 €, nasledovne:
- položka 450 Zostatky prostriedkov na vzdelávanie z ŠR 155 755 €(zdroj 131L)
- položka 450 Zostatky prostriedkov na školské stravovanie 64 729 € (zdroj 72)
- položka 450 Zostatky prostriedkov na zábezpeky nájomné 700 € (zdroj 71)
2) zvýšenie celkových výdavkov Programového rozpočtu mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022 o 513 910 €, nasledovne:

-

-

-

a) bežných výdavkov položka 600 - rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
v programe 8. Vzdelávanie o 495.496 € na rok 2022 nasledovne:
v programe 81- predškolská výchova, FK 09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou - MŠ zvýšenie o 128 981 €
programe 82 - základné vzdelávanie, FK 09.2.1.1. Nižšie sekundárne
vzdelávanie všeobecné I. stupeň ZŠ a 09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou – II. stupeň ZŠ zvýšenie o 94 704 €
v programe 83 – školské stravovanie, FK 09.5.0Vzdelávanie nedefinované podľa
úrovne zvýšenie o 137 407 €
v programe 84 – školský klub detí, FK 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve zvýšenie
o 134 404 €
b) kapitálových výdavkov EK 700 o 17 714 €, nasledovne:
zvýšenie kapitálových výdavkov ZŠ Podzáhradná na nákup športových prvkov
2 998 €
zvýšenie kapitálových výdavkov MŠ Linzbothova o 3 600 € ( krytie z vlastných
príjmov ) - nákup umývačky riadu do školskej jedálne
zvýšenie kapitálových výdavkov z BSK na infraštruktúru cyklotrasy 11 116 €
c) zvýšenie výdavkových finančných operácií o 700 € na vratky zábezpeky
na nájom bytov

B) zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok
2022 podľa bodu č. 2,
a)

zvýšenie bežných výdavkov v položke
nasledovne:

600 o 139 200 €

na rok 2022

zvýšenie bežných výdavkov, v programe 3.5 Prevádzka a údržba budov,
položka 637 – tovary a služby na krytie výdavkov na poistenie nehnuteľného
a hnuteľného majetku 11 200 €
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b)

zvýšenie bežných výdavkov, v programe 10.1 Podpora a organizovanie
kultúrnych programov, položka 630 – tovary a služby na podporu kultúrnych
podujatí o 20 000 €

c)

zvýšenie bežných výdavkov, v programe 11.3 Verejná zeleň, položka 630 –
tovary a služby o 69 000 €
na orezy stromov 14 000 €
na kosenie verejnej zelene 55 000 €

d)

zvýšenie bežných výdavkov v programe 12.6 Príspevok na stravovanie dôchodcov
položka 642 – transfery jednotlivcom o sumu 18 000 €

e)

zvýšenie bežných výdavkov v programe 12.7 Sociálne zabezpečenie inde
neklasifikované, položka 600 – tovary a služby o 6000 € pre žiakov 1.ročníka
mestskej časti.

f)

zvýšenie bežných výdavkov v programe 13.1 Podporná činnosť správa MČ,
Položka 600 – bežné výdavky o 15 000 €
- zvýšenie výdavkov v programe 13.1 na príspevok na stravovanie vlastných
zamestnancov o 10 000 € na položke 642 014 Transfery
- presun výdavkov v programe 13.1 v sume 5000 € z položky 637 014 Stravovanie
na položku 642 014 Transfery jednotlivom
- navýšenie výdavkov na položke 637 012 Poplatky a odvody o 5 000 €

Hlavné kategórie príjmov

Rozpočet
2022

100 Bežné príjmy - daňové príjmy

6 396 960 €

200

Bežné príjmy - nedaňové príjmy
MČ

200 Bežné príjmy nedaňové - RO
300 Bežné príjmy - granty a transfery
300 Kapitálové príjmy MČ
300 Kapitálové príjmy RO
400 Finančné príjmové operácie MČ
400 Finančné príjmové operácie RO
Príjmová časť rozpočtu - celkom:

1 093 090 €

70 000 €

3 354 620 €
65 000 €
1 110 800 €

700 573 €

- 83 266 €

-

3 411 954 €

-

11 116 €

-

76 116 €

-

2 998 €

-

2 998 €

156 455 €

-

1 532 255 €

140 600 €

265 000 €

6 666 720
1 593 300 €

700 Kapitálové výdavky RO

-

800 Finančné operácie

-

1 143 595 €

-

475 600 €

600 Bežné výdavky RO

6 886 960 €

-

12 670 470 €

4 190 313 €

-

Rozpočet po zmenách

50 573 €

-

600 Bežné výdavky MČ

Návrh na
zmenu
rozpočtu / B
bod č. 2
-

-

Hlavné kategórie výdavkov

Návrh na zmenu
rozpočtu / A
bod č. 1
420 000 €
50 505 €

-

650 000 €

Rozpočet
2022

700 Kapitálové výdavky MČ

Rozpočtové
opatrenie č. 18

64 729 €

64 729 €

Rozpočtové
opatrenie č. 18

673 110 €
Návrh na zmenu
rozpočtu bod č. 1

287 600 €
235 000 €
30 000 €
-
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0€
Návrh na
zmenu
rozpočtu bod
č. 2
139 200 €

13 819 180 €
Rozpočet po zmenách
4 617 113 €

495 496 €
11 116 €

-

7 162 216 €

6 598 €

-

36 598 €

-

700 €

700 €

1 821 416 €

Výdavková časť rozpočtu - celkom:

12 450 333 €

552 600 €

513 910 €

139 200 €

13 656 043 €

- 139 200 €

163 137 €

- 139 200 €

363 753 €

Rozdiel príjmy celkom - výdavky celkom,
vrátane finančných operácii (+, -)

220 137 €

-

77 000 €

Bežný rozpočet (+, - )

637 637 €

-

77 000 €

- 57 684 €

- 1 528 300 €

- 265 000 €

- 3 600 €

-

1 110 800 €

265 000 €

220 484 €

-

Kapitálový rozpočet (+, - )
Finančné operácie rozpočet (+, - )

K bodu 13)

159 200 €

-

1 796 900 €
1 596 284 €

Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecného záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2021
z 27.04.2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice a Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií
z dotačnej schémy na podporu životného prostredia mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice na rok 2022 a Výzvy na predkladanie žiadosti
o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na podporu mládeže a športu mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Poslanec Pavol Hanzel upozornil na skutočnosť,
že v pravidlách o podanie žiadosti stojí, že by mal byť predložený aj predbežný
rozpočet projektu, pričom v samotnej žiadosti chýba implementovaná tabuľka,
na základe čoho žiadatelia na to pozabudnú a musí sa to od nich dodatočne
žiadať. Rovnako uviedol, že v žiadosti chýba bod na vyplnenie o aký prínos pre
mestskú časť sa jedná resp. súvis projektu s mestskou časťou. V rámci diskusie
predniesla procedurálny návrh poslankyňa Izabela Jégh aby sa o dotáciách na
podporu životného prostredia a na podporu mládeže a športu hlasovalo
osobitne.

za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanec Mikuláš Krippel uviedol, že pokiaľ niektorý so žiadateľov je prepojený
na niektorých poslancom, títo by sa mali k tomu vyjadriť a prípadne sa zdržať
hlasovania. Toto vyjadrenie podporila aj poslankyňa Barbora Lukáčová.
Poslanec Stanislav Koiš uviedol, že je členom občianskeho združenia
Biskupičan a objasnil žiadosť o dotáciu tohto občianskeho združenia. Zároveň
dal procedurálny návrh aby sa o každej žiadosti o dotáciu na podporu životného
prostredia hlasovalo osobitne. Poslanec Pavol Hanzel uviedol, že je štatutárom
občianskeho združenia Mladý Hokejbalista – Podunajské Biskupice a doplnil
návrh poslanca Koiša, aby sa aj o žiadostiach na podporu mládeže a športu
hlasovalo osobitne. Poslanci pristúpili k hlasovaniu o procedurálnom návrhu
poslancov Koiša a Hanzela.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Po hlasovaní vyhlásil starosta mestskej časti desaťminútovú prestávku. Po
prestávke pristúpili poslanci k hlasovaniu o jednotlivých žiadostiach o dotácie.
Hlasovanie o bode A/1
za: 7

proti: 1

zdržali sa: 2

nehlasoval: 1

Hlasovanie o bode A/2
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neprítomní: 4

za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Hlasovanie o bode A/3
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

Hlasovanie o bode A/4
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

Hlasovanie o bode A/5
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

Hlasovanie o bode B/1
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

Hlasovanie o bode B/2
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

Hlasovanie o bode B/3
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

Hlasovanie o bode B/4
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

Hlasovanie o bode B/5
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

Hlasovanie o bode B/6
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 1

Hlasovanie o bode B/7
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

Hlasovanie o bode B/8
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

Hlasovanie o bode B/9
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

Svojimi hlasovania poslanci schválili
UZNESENIE č. 449/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
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schvaľuje
A) nasledovné pridelenie dotácii na rok 2022 na podporu životného prostredia:

P.č. Názov žiadateľa

Výška dotácie v EUR /
návrh komisie

1

Biskupičan

2500

2

BD Bodrocká 16-18 v zastúpení správcom Bytový
podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

1575

3

BD Podzáhradná 3 v zastúpení správcom Bytový
podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

1890

4

BD Geologická 12-14-16 v zastúpení správcom
Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

1535

5

OZ Geologická 13

2500

B) nasledovné pridelenie dotácií na rok 2022 na podporu mládeže a športu:

Výška dotácie v EUR /
návrh komisie

P.č. Názov žiadateľa
1

Baseballový klub Apollo Bratislava o.z.

5 000,00
1 000,00
a poskytnúť prenájom DK
Vetvár pre šachový turnaj
ZDARMA
1 000,00
ktoré budú účelovo
viazané na nákup +
montáž výsledkovej
tabule a nákup
ochranných prvkov

2

P3 projekt, s.r.o

3

HBK Baltská

4

Karate Klub Willo o.z.

5 000,00

5

ŠINTER , o.z

5 000,00

6

MLADÝ HOKEJBALISTA -Podunajské Biskupice
o.z.

5 000,00

15

7

Sportinstitute, o.z

5 000,00

8

Občianske združenie Za lepšie Biskupice

2850,00

9

Mária Štajgárová

420,00

K bodu 15)

Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Podunajské Biskupice a počtu poslancov vo volebných
obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov
pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol vedúci
organizačného oddelenia Mgr. Ján Špaček. V rámci diskusie predložil poslanec
Pavol Kubiš procedurálny návrh, aby sa o jednotlivých bodoch návrhu
uznesenia a jednotlivých alternatívach v bode A/2 hlasovalo osobitne, pričom
o alternatíve č. 3 by sa hlasovalo ako o prvej v poradí. Poslanci pristúpili
k hlasovaniu o procedurálnom návrhu

za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode A/1 predloženého návrhu
uznesenia
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode A/2 alternatíva 3 predloženého návrhu
uznesenia
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Poslanecký zbor pristúpil k hlasovaniu o bode B predloženého návrhu
uznesenia
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 4

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 450/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

A. u r č u j e
v zmysle § 166 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 16 ods. 2. písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, pre voľby do
orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov vyšších územných celkov pre volebné
obdobie rokov 2022 – 2026
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1. tri viacmandátové volebné obvody a to:
volebný obvod č. 1 zahrňujúci volebné okrsky č. 01 až 06
volebný obvod č. 2 zahrňujúci volebné okrsky č. 07 až 14
volebný obvod č. 3 zahrňujúci volebné okrsky č. 15 až 18
2. počet poslancov miestneho zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026 na 15,
z toho
Alternatíva 3
volebný obvod č. 1 : 5 poslancov
volebný obvod č. 2 : 6 poslancov
volebný obvod č. 3 : 4 poslanci

B. p o v e r u j e
starostu mestskej časti možnosťou presunu voličov z jednotlivých ulíc medzi volebnými
okrskami pri zachovaní určených volebných obvodov tak, aby pri konečnom vytvorení
volebných okrskov bol dodržaný § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

K bodu 16)

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ na funkčné obdobie
rokov 2022 – 2026.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol Mgr.
Ján Špaček. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 451/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
na funkčné obdobie rokov 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice v plnom rozsahu na plný pracovný úväzok.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 17)

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v bývalých DJ na
Latorickej ul. č. 4 v k. ú. Podunajské Biskupice na obdobie 5 rokov do
30.06.2027 za účelom pokračovania prevádzkovania stomatologickej
ambulancie v prospech spoločnosti RONADENT s.r.o., IČO: 52 580 121,
Latorická 5122/4, 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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neprítomní: 3

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali
UZNESENIE č. 452/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v bývalých DJ na Latorickej ul. č. 4 v k. ú.
Podunajské Biskupice na obdobie 5 rokov do 30.06.2027 v prospech spoločnosti RONADENT
s.r.o., IČO: 52 580 121, Latorická 5122/4, 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 pokračovania poskytovania stomatologických služieb pre
obyvateľov mestskej časti .
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 18)

Návrh na predĺženie doby nájmu služobného bytu v priestoroch ZŠ
Podzáhradná 51 počas trvania pracovného pomeru Milana Rapča v ZŠ
Podzáhradná 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. Na základe upozornenia poslancov a miestneho
kontrolóra bolo v rámci autoremedúry upravené znenie návrhu uznesenia. Po
diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 453/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
predĺženie doby nájmu služobného bytu v priestoroch ZŠ Podzáhradná 51 počas trvania
pracovného pomeru Milana Rapča, ktorý pracuje ako školník v ZŠ Podzáhradná 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.
za: 12

K bodu 19)

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 11/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného
majetku Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich
práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou s VJM
Vetvárska 7, 821 06 Bratislava.
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Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali
UZNESENIE č. 454/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Protokolu č. 11/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného majetku Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Základnej
školy s materskou školou s VJM Vetvárska 7, 821 06 Bratislava zo dňa 21.03.2016
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 2

neprítomní: 3

K bodu 20)

Informácia o vybavení a stave mobiliáru detských ihrísk na území MČ a
požiadavky na opravu a dovybavenie detských ihrísk.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol vedúci
oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva Ing.
Stanislav Štěrba. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 455/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie
informáciu o stave detských ihrísk na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 21)

Informácia o stave čistoty a poriadku na území mestskej časti a činnosti na
úseku odpadového hospodárstva.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie Ing. Marta
Szoboszlaiová. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 456/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
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informáciu o stave čistoty a poriadku na území mestskej časti a činnosti na úseku odpadového
hospodárstva.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 22)

Informácia o počte žiadostí zákonných zástupcov o prijatie do materskej školy.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla PaedDr.
Beata Biksadská. Poslankyňa Barbora Lukáčová upozornila na skutočnosť, že
v správe sú uvedené aj duplicitné žiadosti. Po diskusii pristúpili poslanci
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 457/2018-2022
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 2022/2023.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 23)

Informácia o počte zapísaných prvákov podľa údajov zo zápisov.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla PaedDr.
Beata Biksadská. Po krátkej diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým
prijali

UZNESENIE č. 458/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie
Informatívnu správu o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základných škôl na školský
rok 2021/2022.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu 24)

Interpelácie poslancov.

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Boris Vereš
1) Požiadal o presné termíny, kedy budú zhotovené studne pri oázach na Medzi jarkoch,
doplnené workoutové prvky na Latorickej a Bieloruskej, plachty na detských ihriskách
a servisný tím na ihriská.
2) Opätovne upozornil na nebezpečný priechod na Jegenéšskej ulici, kde doteraz nebola
zrealizovaná náprava a požiadal úrad ako aj mestského poslanca aby sa urgoval
magistrát, do ktorého správy táto komunikácia spadá.
3) Upozornil na neporiadok na basketbalových ihriskách pri ZŠ Podzáhradná.
4) Požiadal o orez štyroch stromov na Lotyšskej ulici (pri č. 18).
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5) Požiadal o osadenie aspoň 1 lavičky v tieni na Lotyšskej ulici, kde sú momentálne
všetky osadené na slnku.
6) Požiadal úrad, aby v súčinnosti s oddelením sociálnych služieb a s mestskou políciou
opäť zabezpečil kontrolu požívania alkoholu u mladistvých najmä v okolí OC Jantár.
7) Požiadal o občasné pozametanie opravených vozoviek na Ovčiarskej ulici a ulici Pri
trati.
Mikuláš Krippel
1) Položil otázku ako bola použitá poslancami schválená humanitárna pomoc pre Ukrajinu
v hodnote 10 000 eur.
2) Opýtal sa v akom štádiu je odvolacie konanie obyvateľov bytového domu na
Geologickej.
3) Položil otázku v akom štádiu je konanie o posúdení vplyvu projektu TJ Spoje na životné
prostredie.
Odpovede starosta mestskej časti
1) Uviedol, že schválené finančné prostriedky boli poukázané na účet magistrátu a odtiaľ
na účet v Poľsku, kde bol za tieto prostriedky zabezpečený nákup potrieb pre
humanitárnu pomoc Ukrajine.
2) Odvolanie bolo spolu s dokumentáciou postúpené na Okresný úrad Bratislava.
3) Miestny úrad zatiaľ nemá k dispozícii údaje o výsledkoch tohto konania.
Pavol Hanzel
1) Upozornil na okrasné rastliny pri vchode Estónska 2 smerom na Bieloruskú, ktoré
bránia pri výhľade na priechod pre chodcov.
2) Upozornil na nedostatočne osadené tieniace plachty na ihrisku pri Bille (chýbajúca 1
plachta).
3) Opätovne požiadal o osadenie sieťok na futbalových bránkach v rovnakej lokalite pri
Bille, kde bola prisľúbená náprava v tomto roku.
4) Požiadal o opravu kolotoča na ihrisku na Estónskej ulici.
Izabella Jégh
1) Upozornila na parkovisko na Krajinskej pri nemocnici, v rohu ktorého sa tvorí smetisko
a požiadala o riešenie tejto situácie v súčinnosti s magistrátom príp. nemocnicou.
2) Poslankyňa poďakovala sa za opravu výtlkov v časti starej obci a za osadenie tabúľ
označujúcich mestskú časť na trase od Rovinky. Požiadala o osadenie informačnej
tabule označujúcu mestskú časť taktiež na Vinohradníckej ulici.
3) Požiadala o namaľovanie vodorovných čiar zakazujúcich parkovanie pri križovatkách
Hviezdna- Petófiho a Nezvalova smerom k Odeskej.
4) Upozornila na informačné materiály, aby ich miestna rada neodporúčala schváliť
miestnemu zastupiteľstvu, ale zobrať na vedomie.
5) Požiadala o podanie oficiálnej informácie poslancom, že oddelenie školstva a kultúry
bolo rozdelené resp. o personálnych zmenách.
6) Uviedla, že za celé volebné obdobie nemala informácie o činnosti poslanca mestského
zastupiteľstva ako ani o priebehu mestských zastupiteľstiev.
7) Vyjadrila nesúhlas, že rozdelený bol aj program Juniálesu na dve rôzne miesta konania
resp. na spôsob akým sa táto akcia zrealizovala.
Odpoveď Pavol Lamoš
6) Uviedol, že kto má záujem, výsledky jeho práce ako poslanca mestského zastupiteľstva,
si nájde.
Odpoveď starosta mestskej časti
7) Uviedol že v rámci Juniálesu bola doplnená iba jedna akcia v športovom areály Tryskáč
pre obyvateľov maďarskej národnosti.
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Barbora Lukáčová
1) Požiadala o informácie ohľadne stavu projektu MŠ Latorická a rovnako aj projektu
zvýšenia kapacít na ZŠ Bieloruská.
2) Upozornila, že vzhľadom na investičnú aktivitu by bolo vhodné vo chvíli získania
zdrojov hľadieť aj na obsadenosť ľudského kapitálu.
Boris Boleček
1) Upozornil na dlhodobo odstavené auto na Bieloruskej 56 a 58.
2) Poukázal na už veľmi slabo viditeľný priechod pre chodcov na Dvojkrížnej.
3) Vyslovil nesúhlas s novo osadeným spomaľovačom na Estónskej ulici, ktorý robí
problém cyklistom.
4) Položil otázku ohľadne kľúčov od hlavného vchodu na miestnom úrade na Trojičnom
námestí.
5) Požiadal o riešenie predzáhradky na Bieloruskej 20.
Pavol Kubiš
1) Požiadal úrad, aby vyzval majiteľov súkromných pozemkov a developera, aby dali do
poriadku svoje nepokosené pozemky a poorané parcely v časti Podunajská brána.
2) Požiadal o riešenie nebezpečnej križovatky Linzbothova – Biskupická, za ktorou
parkujú autá a chodci musia kvôli zásahu domu do chodníka zísť na vozovku.
Ildikó Virágová
1) Položila otázku ako skončilo súdne pojednávanie s bývalou zamestnankyňou pani
Holzhauserovou.
2) Opýtala sa v akom stave je podanie trestného oznámenia na bývalú zamestnankyňu
pani Švarc-Harissovú.
3) Položila otázku, do ktorého programu - podprogramu sú zaúčtované finančné
prostriedky, ktoré sa vrátia z poskytovania príspevku na stravovanie – požiadala
o konkrétne čísla.
Odpovede starosta mestskej časti
1) Súdne pojednávanie bude pokračovať v septembri.
2) Trestné oznámenie bolo podané na polícii v Nitre, pričom už začalo vyšetrovanie.
Olívia Falanga Wurster
1) Požiadala o riešenie spomaľovača pred križovatkou na konci Biskupickej ulice pri
Múzeu obchodu.
2) Požiadala o riešenie dopravnej situácie pri škole Vetvárska.
Zuzana Čermanová (písomná interpelácia)
1) Požiadala na detskom ihrisku v zelenom srdci vybudovať plôtik zo strany cesty, aby
deti nemohli vybehnúť na cestu a zabezpečiť tieniace zariadenie na tomto ihrisku.
Zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva odišli poslanci Mikuláš Krippel a Peter Tóth.
K bodu 25)

Rôzne.
Poslanec Boris Vereš v rámci diskusie požiadal mestského poslanca Roman
Lamoša, aby intervenoval na magistráte ohľadne nebezpečného priechodu pre
chodcov. Boris Boleček v rámci diskusie položil otázku ohľadne faktúry za
hudobné vystúpenie v rámci Majálesu, pričom bolo uvedené, že to bolo
zadarmo zo sponzorských darov. Mgr. Beata Prekopová uviedla, že každý
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finančný dar musí byť zaúčtovaný na príslušnú rozpočtovú položku a následne
môže byť uhradená daná faktúra. Uvedené potvrdila aj zástupkyňa starostu.
Poslanec Pavol Hanzel sa prihovoril ohľadne plánovaného vzniku komunitného
centra na Latorickej ulici, kde komunita mladých rodín by sa rada spolupodieľala
návrhmi, podnetmi na jeho fungovanie.
Do diskusie sa prihlásila občianka a poslanci pristúpili k hlasovaniu o udelení
slova.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 5

Občianka pani Martina Kučerová
1) Vyslovila poďakovanie poslaneckému klubu, pánovi Ing. Tiborovi
Pogánymu a Ing. Stanislavovi Štěrbovi.
2) Položila otázku ohľadne individuálnej účtovnej závierky, kde v roku 2020
sú náklady na zamestnancov vo výške 715.520,-eur a v roku 2021 vo
výške 1.478.681,-eur, čo by mohlo naznačovať že mestská časť má väčší
počet zamestnancov.
3) Obdobne sa opýtala na položku – osadenie vianočného stromčeka, kde
v roku 2020 je suma 79.149,-eur a v roku 2021 v sume 231.657,-eur.
4) Opýtala sa na prístrešok na bicykle v „Zelenom srdci“ za 19.000,-eur.
5) Položila otázku prečo, lehátka darované firmou AKIF s.r.o. sú rozmiestnené
po celej mestskej časti, keď podľa zmluvy mali byť umiestnené iba na ulici
Padlých hrdinov ako súčasť projektu „Zelené srdce Podunajských
Biskupíc“.
6) Položila otázku v akom pracovnom pomere je v súčasnosti zamestnaný
pán Mgr. Roman Zaťko.
7) Uviedla, že v súvislosti s kosením boli na pokosenie vyzvaný
„neopodstatnení“ majitelia na Geologickej ulici 18 až 26 a Priekopníckej
ulici 26 až 32.
K bodu 26)

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

Ing. Ildikó Virágová

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

Boris Vereš

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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