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

Zápisnica
z 21. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 30. 06. 2021
Prítomní:

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

-

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

Navrhnutý program :
01 Otvorenie
02 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
- NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. ....../2021 z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné
nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.
03 Výročná správa o hospodárení Bytového podniku Podunajské Biskupice, s. r. o. za rok
2020.
04 Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/19 o výmere 1 015 m2 v areáli
Základnej školy Podzáhradná 51 na Podzáhradnej ul., na dobu určitú do 31. 12. 2026,
k. ú. Podunajské Biskupice v prospech spoločnosti: Tenisový klub VIP, Slatinská 8, 821
07 Bratislava, IČO: 31 749 682 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
05 Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2020.
06 Návrh nájmu časti nebytových priestorov v DK VESNA o výmere 172,88 m2, na
Biskupickej č. 1, na dobu určitú od 01.07.2021 do 31.12.2021, v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech spoločnosti: Merci, n.o., Komenského 12, 075 01 Trebišov 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.
07 Zmluva o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby medzi Mestskou časťou
Bratislava-Podunajské Biskupice a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
08 Rôzne, interpelácie poslancov.
09 Záver.

K bodu 01) Otvorenie.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov mestskej časti, prednostku miestneho úradu,
pracovníkov miestneho úradu, hostí a občanov mestskej časti. Následne vyzval
poslancov aby sa prezentovali.
prítomní: 12

neprítomní: 3

prezentovalo sa: 12

Konštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta následne
prezentoval návrh zloženia návrhovej komisie. Následne poslanci na výzvu
starostu pristúpili k hlasovaniu o návrhu zloženia návrhovej komisie a
overovateľoch zápisnice.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:3

Následne starosta prezentoval návrh programu zasadnutia. V rámci diskusie
prezentovala poslankyňa Barbora Lukáčová návrh skupiny poslancov doplniť do
programu zasadnutia bod „Návrh na schválenie platu starostu mestskej časti od
01.07.2021.“ Poslanci pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu programu
zasadnutia.
za: 11

proti: 1

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Starosta následne vyzval poslancov aby hlasovali o upravenom návrhu
programu.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 2

neprítomní:2

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 325/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení:

Pavol Hanzel - predseda,
Boris Boleček
Mgr. Stanislav Koiš

2. overovateľov zápisnice:

Boris Vereš,
Pavol Kubiš
B) s c h v a ľ u j e

upravený návrh programu rokovania – doplnený bod „06 Návrh na schválenie platu starostu
mestskej časti od 01.07.2021“, pričom nasledujúce body programu sa číselne posúvajú.
K bodu 02)

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice - NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. ....../2021 z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území hlavného mesta SR Bratislavy.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedol vedúci
oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva Ing.
Stanislav Štěrba. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 326/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

odporúča prijať:
návrh Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
.../2021 z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta
SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území hlavného mesta SR Bratislavy.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní:2

K bodu 03)

Výročná správa o hospodárení Bytového podniku Podunajské Biskupice, s. r.
o. za rok 2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a následne doplňujúce informácie
k materiálu predniesol konateľ bytového podniku Ing. Tibor Pogány. Na
rokovanie zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ing. Roman Lamoš. Poslankyňa
Olívia Falanga Wurster prezentovala stanovisko dozornej rady bytového
podniku. Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 327/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
berie na vedomie
predloženú Výročnú správu o hospodárení Bytového podniku Podunajské Biskupice, s. r. o.
za rok 2020.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní:1

K bodu 04)

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/19 o výmere 1 015 m2
v areáli Základnej školy Podzáhradná 51 na Podzáhradnej ul., na dobu určitú
do 31. 12. 2026, k. ú. Podunajské Biskupice v prospech spoločnosti: Tenisový
klub VIP, Slatinská 8, 821 07 Bratislava, IČO: 31 749 682 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Na podnet poslankyne Olívie
Falanga Wurster prezentovala svoj zámer ohľadne predmetného pozemku a na
doplňujúce otázky poslancov odpovedala pani Darina Žilinčanová. Stanovisko
ZŠ Podzáhradná predniesla riaditeľka ZŠ pani RNDr. Alena Heldová.
Poslankyňa Izabella Jégh požiadala aby o tenisovom klube pani konateľka
napísala krátky článok do bulletínu, ktorý sa pripravuje k 800-tému výročiu
Podunajských Biskupíc. Po diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým
prijali

UZNESENIE č. 328/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje:
nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/19 o výmere 1 015 m2 v areáli Základnej školy
Podzáhradná 51 na Podzáhradnej ul., na dobu určitú do 31.12.2026 s výškou nájomného
2500,- €/rok, k. ú Podunajské Biskupice v prospech: Tenisový klub VIP, IČO: 31 749 682,

Slatinská 8, 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 nájomného vzťahu od r. 2005 a podporovania športu u mládeže v mestskej časti.
za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:1

Na základe požiadavky poslancov vyhlásil predsedajúci zasadnutia, starosta mestskej časti
desaťminútovú prestávku.
K bodu 05)

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca
oddelenia ekonomického a správy majetku Mgr. Zuzana Švarc Harisová.
Poslanec Pavol Kubiš uviedol, že Agentúra SSH si faktúrovala práce za
účtovníctvo už za mesiac jún 2020. Zuzana Švarc Harisová uviedla, že od júna
riešila rozpočet a účtovníctvo prebrala v októbri 2020. Poslanec Mikuláš Krippel
uviedol, že sa jedná o absolútne zlyhanie vedenia mestskej časti. Poslanec
Pavol Kubiš uviedol, že s takouto situáciou nepočítal ani tvorca zákona a podľa
neho sa jedná o systémové zlyhanie celého úradu, keďže na ekonomickom
oddelení boli vykonané zásadné personálne zmeny. Prednostka miestneho
úradu uviedla, že návrh na optimalizáciu na ekonomickom oddelení predložila
predchádzajúca vedúca ekonomického oddelenia a ona ako prednostka ho
predložila na schválenie starostovi. Poslankyňa Barbora Lukáčová uviedla, že
za predloženým materiálom si nestojí ani jeho predkladateľ, pričom úlohou
poslaneckého zboru má byť iba aby prerozdelili nepoužité kapitálové
prostriedky. Poslankyňa Ildikó Virágová podotkla, že je zodpovednosťou úradu
koho vybral do pozície vedúceho ekonomického oddelenia. V rovnakom zmysle
sa vyjadrili poslanci Boris Vereš, Pavol Kubiš a Mikuláš Krippel. Prednostka
miestneho úradu uviedla, že si plne uvedomuje svoju zodpovednosť. Boris
Vereš podotkol, že problémy s personálnym obsadením ekonomického
oddelenia sa mali riešiť už pri problémovom zostavovaní rozpočtu. Poslankyňa
Izabella Jégh navrhla nové znenie uznesenia – s výhradami. Poslanec Roman
Lamoš uviedol, že zahlasuje za prijatie záverečného účtu s výhradami, ale iba
kvôli tomu aby neboli občania mestskej časti rukojemníkmi tejto situácie.
Miestny kontrolór vyjadril počudovanie nad zjavnými nezrovnalosťami
v predloženom materiály. Na otázku poslankyne Olívie Falanga Wurster
odpovedala Zuzana Švarc Harisová, keď uviedla, že podľa jej vedomostí sa
opravná účtovná závierka môže predložiť. Poslanec Mikuláš Krippel poďakoval
miestnemu kontrolórovi za jeho prácu. Poslanec Roman Lamoš požiadal
o urýchlenú nápravu. Poslankyňa Barbora Lukáčová vyjadrila počudovanie nad
skutočnosťou, že v rámci predloženého materiálu sú nezrovnalosti aj príjmoch
mestskej časti. V priebehu diskusie opustili zasadnutie zastupiteľstva
poslankyňa Zuzana Čermanová a poslanec Peter Tóth. Po diskusii poslanci
pristúpili k hlasovaniu o uznesení v znení pozmeňujúceho návrhu poslankyne
Izabelly Jégh a prijali

UZNESENIE č. 329/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
1.)

Celoročné hospodárenie s výhradami

2.)

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2020
s výhradami

Rozpočet 2020 – hospodárenie
Ukazovateľ
Príjmy spolu
V tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné
operácie
Výdavky spolu
V tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové
finančné operácie
Bežný rozpočet (+ / -)
Kapitálový rozpočet (+ / - )
Finančné operácie (+ / - )
Hospodársky výsledok
(prebytok + / schodok - )
bežného a kapitálového
rozpočtu
Hospodárenie mestskej
časti (bežný, kapitálový
rozpočet a fin. operácie)
Nevyčerpané
bežné
prostriedky zo ŠR
Nevyčerpané kapitálové
prostriedky zo ŠR
Hospodárenie mestskej
časti vrátane finančných
operácií

Upravený
Schválený rozpočet rozpočet
10 147 958,00
9 924 965,00
222 993,00

%
Skutočnosť plnenia
11 507 068,0
11 806 933,00
97,86
9
10 450 140,1
10 451 700,00
100,44
5
422 993,00
416 846,06
98,54

0,00

932 240,00

10 079 561,00

11 000 037,78

9 924 965,00

10 354 067,78

140 760,00

632 134,00

10 796 907,9
3
10 221 059,8
6
561 998,07

13 836,00

13 836,00

13 850,00

0,00
82 233,00
13 836,0
0

97 632,22
- 209 141,00

229 080,29
- 145 152,01

918 404,00

626 231,88

-

82 233,00

-111 508,78

640 081,88

68,66
101,52
102,29
88,90
100,10

83 928,28

710 160,16
0,00

0,00

279 709,00

0,00

0,00

211 264,00

68 397,00

806 895,22

219 187,16

B) b e r i e n a v e d o m i e
-

Rozbor rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
za rok 2020
Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice za rok 2020
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2020

Výhrada poslancov Miestneho zastupiteľstva k Záverečnému účtu Mestskej časti
Bratislava - Podunajské Biskupice za rok 2020 a k výsledku hospodárenia a prijatie
opatrení

V nadväznosti na Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu Mestskej časti
Bratislava - Podunajské Biskupice za rok 2020 a Správu nezávislého audítora z overenia
ročnej účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice za rok 2020 a z nich
vyplývajúce závažné nedostatky a záporný názor audítora k účtovnej závierke k 31.12.2020
schvaľuje Miestne zastupiteľstvo predložený Záverečný účet za rok 2020 s výhradami.
1. Miestny kontrolór vo svojom záverečnom stanovisku uvádza: „Na základe vlastného
zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet nie je spracovaný v súlade s príslušnými
právnymi normami a objektívne nevyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a
záväzkov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice. Záverečný účet formálne síce
obsahuje všetky povinné náležitosti v zmysle §16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ale vôbec nepodáva primeraný prehľad o
príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení mestskej časti, keďže tieto údaje
nezodpovedajú skutočnosti. Ročná účtovná závierka Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice za rok 2020 nebola vykonaná v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. K 31.12.2020 bola vykonaná riadna
inventarizácia v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená nezávislým audítorom v zmysle §16 ods.
3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V správe audítora
(Ing. Zora Nosková, CA, Licencia č. 982), je vyjadrený názor, že účtovná závierka neposkytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice k
31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. “
Miestny kontrolór uvádza ďalej vo svojom stanovisku v odseku 1.4. v bode 5.
„Rozsiahle a zjavne nesprávne údaje sú uvedené v časti o plnení príjmov rozpočtu, čerpaní
výdavkov rozpočtu, hodnotenia plnenia programov rozpočtu, bilancie aktív a pasív ale aj údaje
o hospodárení škôl a školských zariadení.“ A v bode 6.: „Tieto nezrovnalosti sú natoľko
závažné, zjavné a rozsiahle, že zverejnená verzia Záverečného účtu za rok 2020 vôbec
nespĺňa svoj účel, neprezentuje hospodárenie mestskej časti a neposkytuje celkový pravdivý
prehľad o výsledkoch rozpočtového hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku.“
2. Audítorka vo svojej Správe nezávislého audítora k účtovnej závierke mestskej časti
vyjadrila záporný názor, že účtovná závierka neposkytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice k 31.12.2020 a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ Vo svojom „Základe pre záporný názor“ uvádza
množstvo závažných skutočností a pochybení, ktoré pri audite zistila. Ako uvádza vo svojej
správe: Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby.
3. Miestny kontrolór vo svojom stanovisku k záverečnému účtu uvádza: „Podľa 16 ods.
11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: „Ak sa záverečný
účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného
celku je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov" a navrhol odporúčania na prijatie
opatrení.
Navrhovane odporúčania miestneho kontrolóra na prijatie opatrení si Miestne
zastupiteľstvo osvojilo a prijíma nasledovné opatrenia na nápravu nedostatkov:
1. Vykonať spojený komplexný interný audit a rekonštrukciu účtovníctva
Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice v lehote do 30. septembra 2021.
2. Do 30. septembra 2021 je miestny úrad povinný predložiť miestnemu
zastupiteľstvu správu o skutočnom stave hospodárenia mestskej časti za rok
2020.
3. Zabezpečiť dostatočnú kapacitu kvalifikovaných ľudských zdrojov tak, aby
došlo k náprave vzniknutého stavu a účtovníctvo holo vedené podľa požiadaviek
§8 zákona č. 431/2002 Z. z., teda pravdivo, prehľadne, zrozumiteľne a úplne.

za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:3

Na návrh poslancov vyhlásil starosta mestskej časti prestávku v rokovaní.
K bodu 06)

Návrh na schválenie platu starostu mestskej časti od 01.07.2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Návrh skupiny poslancov predniesol
poslanec Pavol Kubiš. V rámci diskusie uviedol poslanec Boris Vereš, že
v minulosti nepodporil návrh na zvýšenie platu starostu, keďže to by si mal
každý zaslúžiť. Zároveň vyjadril poľutovanie, že napokon museli pristúpiť
k návrhu, ktorý je prerokovávaný. Poslanec Roman Lamoš uviedol, že dôvody
k predloženému návrhu sú veľmi vážne a podľa neho ide o vysvedčenie pre
pána starostu. Poslanec Pavol Kubiš uviedol, že sa nejedná o žiadnu kampaň
ani o osobnú nevraživosť, ale je to dôsledok predloženého záverečného účtu.
Poslankyňa Barbora Lukáčová uviedla, že toto je jedna z mála možností, ktorou
majú poslanci možnosť reagovať na prácu miestneho úradu a starostu. Starosta
upozornil, že musel riešiť veci v neľahkom období pandémie. V priebehu
diskusie opustil rokovanie poslanec Mikuláš Krippel. Po diskusii pristúpili
poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 330/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –Podunajské Biskupice po prerokovaní
návrhu
schvaľuje
plat starostu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice od 01.07.2021 v zmysle zákona
NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov v zmysle §3 a §4 vyššie citovaného zákona vo
výške 3,21 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
za: 7

proti: 2

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní:4

K bodu 07)

Návrh nájmu časti nebytových priestorov v DK VESNA o výmere 172,88 m2, na
Biskupickej č. 1, na dobu určitú od 01.07.2021 do 31.12.2021, v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech spoločnosti: Merci, n.o., Komenského 12,
075 01 Trebišov 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. Poslankyňa Barbora Lukáčová
požiadala zapracovať do zmluvy klauzulu o udržovaní čistoty verejného
priestoru aj v blízkosti prenajímanej nehnuteľnosti. Rokovanie miestneho
zastupiteľstva opustila poslankyňa Ildikó Virágová. Po krátkej diskusii pristúpili
poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 331/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní

schvaľuje:
nájom časti nebytových priestorov o výmere 172,88 m2 v DK Vesna na Biskupickej č. 1 v k. ú.
Podunajské Biskupice vo výške 6 485,40 €/rok na dobu od 01.07.2021 do 31.12.2021 s tým,
že ak sa bude dĺžka zmluvného vzťahu s MZ SR predlžovať, tak by nájom pokračoval počas
celého zmluvného vzťahu s MZ SR v prospech spoločnosti: Merci, n. o., Komenského 12, 075
01 Trebišov 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 prevádzkovania
mobilného odberového miesta na vykonávanie antigénového testovania a aj RT – PCR
testovania.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:5

K bodu 08)

Zmluva o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby medzi Mestskou
časťou Bratislava a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava Mestský
parkovací systém, spol. s r. o.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedol vedúci
oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva Ing.
Stanislav Štěrba. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 332/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
odporúča prijať:
návrh zmluvy o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby medzi Mestskou časťou
Bratislava-Podunajské Biskupice a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu 09)

Rôzne, interpelácie poslancov.

nehlasoval: 0

neprítomní:5

Pavol Kubiš
1) Požiadal o predloženie materiálov, ktoré sa týkajú výberových konaní na vedúcich
zamestnancov miestneho úradu od začiatku tohto volebného obdobia v štruktúre:
funkcia, zloženie komisie, počet prihlásených, mená prihlásených a výsledky
výberového konania.
2) Predniesol návrh na zvolanie miestneho zastupiteľstva, ktoré by sa zaoberalo
prerozdelením rezervného fondu.
Izabella Jégh
1) Požiadala o vyznačenie vodorovných dopravných značení pri ZŠ Vetvárska, resp.
riešenie priľahlých komunikácií ako „školská zóna“.
2) Opýtala sa, kedy bude zverejnená zápisnica a zvukový záznam z predchádzajúceho
rokovania zastupiteľstva.
Odpoveď Ing. Mariana Páleníková
1) Už na predchádzajúcom zastupiteľstve zaznela táto interpelácia a na porade vedúcich
oddelení bol riešením poverený vedúci oddelenia životného prostredia, odpadového

a cestného hospodárstva Ing. Stanislav Štěrba, pričom snaha je riešiť tieto zóny
komplexne v rámci celej mestskej časti.
Odpoveď Mgr. Ján Špaček
2) Na spracovanie zápisnice je v zmysle rokovacieho poriadku desať dní, pričom dnes sa
ukončuje spracovanie a zápisnica bude odoslaná na posúdenie overovateľom
a následne predložená na podpis. Zvukový záznam bude zverejnený v najbližších
dňoch.
Boris Vereš
1) Položil otázku, v akom štádiu riešenia je otázka parkovacej politiky.
V rámci faktickej poznámky doplnil poslanec Pavol Kubiš, že k parkovacej politike pristupujú
jednotlivé mestské časti formou zonácie svojich území a pokiaľ miestny úrad nevyvinie aktivitu,
tak v blízkej dobe bude mať mestská časť veľký problém.
Odpoveď Ing. Mariana Páleníková
Úloha bola zadaná na riešenie na príslušnom oddelení, kde sa zatiaľ nerieši.
V rámci faktickej poznámky požiadala poslankyňa Barbora Lukáčová o okamžitú nápravu
a vyvodenie zodpovednosti.
Barbora Lukáčová
1) Požiadala o riešenie a nápravu nekvalitne vyhotovených detských ihrísk
prostredníctvom zmluvných podmienok, sankcií, reklamácií a zároveň požiadala
o zlepšenie starostlivosti o tieto ihriská.
2) Požiadala o zriadenie pracovnej skupiny pre predprojektové prípravy v oblasti školstva.
3) Požiadala o predĺženie dotačnej zmluvy na Zelené srdce.
V rámci faktickej poznámky uviedol poslanec Stanislav Koiš, že problémom je skôr
starostlivosť o tieto ihriská po ich prevzatí od zhotoviteľa.
Pavol Hanzel
1) Oblúková ul. - požiadal o zriadenie priechodu pre chodcov resp. spomaľovač
2) Linzbothova, - požiadal o osadenie bezpečnostného zábradlia v časti kde je zúžený
chodník, tj. oproti múzejnému pivovaru.
3) K aktuálne prebiehajúcim orezom:
- Podzáhradná 3 až 5 – vyschnutá breza pri parkovisku a topoľ z ktorého padajú konáre.
- Vysušená katalpa priamo pred Estónska 18 vnútroblok.
- Žiadosť o výraznejší orezu stromoradia topoľov na Máchovej ul, z dôvodu zníženia
dopadov padania semien počas sezóny.
4) Upozornenie koscov, že po krovinorezcoch nebolo po poslednej kosbe pohrabané na
Dolných Honoch a na sídlisku Medzi jarkami.
5) Detské ihriská:
- lanovku na Baltskej je potreba došponovať lebo je veľmi nízko.
- lanovka na Podzáhradnej je neštandardne hlučná, je potrebná náprava resp. kontrola
či je to v poriadku lebo iné lanovky takto nehučia.
- bránky na Baltskej nejdú poriadne zavrieť, požiadal o opravu
- tienidlo na Ipeľskej sa z jednej strany stále uvoľňuje, požiadal o zabezpečenie
6) Na Bodrockej je starý pozostatok z niekdajšieho detského ihriska - požiadal o
odstránenie pozostatku kovových prvkov a zrušenie betónovej plochy a nahradenie
napríklad trávnikom. Naproti tomu sa vždy v materiáloch o ihriskách objavuje informácia
o rušení detských ihrísk na Baltskej a Ipeľskej. Keďže sa minuloročne prijatý zákon o
detských ihriskách zrušil, požiadal upustiť od likvidácie týchto ihrísk.

7) Podporil myšlienku jednobodového zastupiteľstva k realizácii detských ihrísk, ktoré
spomenul kolega Kubiš a podobne podporil aj myšlienku kolegu Vereša v súvislosti
s parkovacou politikou aby sa miestny úrad touto témou začal intenzívne zaoberať.
8) Pochválil akciu deň detí a plne podporil chystanie ďalších akcií pre deti.
V rámci faktickej poznámky požiadal poslanec Pavol Kubiš, aby sa z hľadiska bezpečnosti
odstránili všetky pozostatky na starých ihriskách, aby sa deti mohli sústrediť na nových
a bezpečnejších ihriskách.
Izabella Jégh
3) Požiadala o orez (stromu) kríku v parku na ul. Padlých hrdinov pri Dneperskej ul.,
keďže zabraňuje výhľadu na prichádzajúce autá.
Iveta Daňková
1) Položila otázku, kedy budú zaobstarané tieniace plachty na detské ihriská.
2) Poukázala na rozbitú bránku na detskom ihrisku na Ipeľskej a požiadala o jej opravu.
3) Vyzvala úrad aby dal požiadavku na mesto ohľadne inštalácie svetelnej signalizácie na
križovatke Podunajská-Vrakunská-Komárovská.
Prednostka miestneho úradu pozvala poslancov na stretnutie 1.7.2021 so súkromnou
SBS, štátnou políciou a zástupcami mestskej polície.

K bodu 10)

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

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

Overovatelia zápisnice:

Bori Vereš

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

Pavol Kubiš

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ

