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

Zápisnica
z 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 10. 08. 2021
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 Otvorenie
02

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice v dňoch 22.06.2021 a 30.06.2021

03

Návrh na schválenie podania žiadosti na projekt „Detské ihrisko na Učiteľskej ulici“.

04

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
- Rozpočtové opatrenie 1: Navýšenie kapitálových výdavkov MŠ Estónska – oprava
elektroinštalácie v MŠ Estónska 7.
- Rozpočtové opatrenie 2: Navýšenie kapitálových výdavkov na zrealizovanie projektu
„Oprava oplotenia areálu HZ“
- Rozpočtové opatrenie 3: Navýšenie kapitálových výdavkov na nákup softvéru,
implementáciu a licencie informačného systému na elektronizáciu verejného
obstarávania a obehu účtovných dokladov
- Rozpočtové opatrenie 4: Navýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie strategických
dokumentov a ich digitalizáciu.
- Rozpočtové opatrenie 5: Spolufinancovanie projektu Detské ihrisko na Učiteľskej ulici.

05

Rôzne, interpelácie poslancov.
- ústne informácie:
a) O stave implementácie projektov IROP – MŚ Komárovská, ZŠ Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov.
b) Informácia o stave prípravy PD revitalizácie vnútroblokového priestoru pri
pošte Uzbecká.
c) Informácia o projekte „Zelené srdce“
d) Informácia o pripravovaných zámeroch – cyklotrasy, DK Vetvár (vybavenie)
e) Informácia k prijatým opatreniam k záverečnému účtu Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2020

06

Záver.
Starosta mestskej časti na úvod predstavil novú vedúcu oddelenia ekonomického
a správy majetku Ing, Martu Szoboszlaiovú a pracovníka oddelenia strategického
rozvoja, investičného a verejného obstarávania Mgr. Romana Zaťka.

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: 10

neprítomní: 5

prezentovalo sa: 10

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: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní:5

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Ing. Peter Tóth.
Starosta následne uviedol návrh programu rokovania a keďže sa do diskusie nik
neprihlásil, vyzval poslancov aby hlasovali o predloženom návrhu programu.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní:4

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 333/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení:

Izabella Jégh - predseda,
Ing. Zuzana Čermanová, PhD.
Mgr. Stanislav Koiš

2. overovateľov zápisnice:

Mgr. Barbora Lukáčová
Ing. Olívia Falanga Wurster
B) s c h v a ľ u j e

návrh programu rokovania.

K bodu 02)

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice v dňoch 22.06.2021
a 30.06.2021.
Na zasadnutie zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Iveta Daňková
a poslanec Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Poslanec Pavol Kubiš uviedol, že
nerozumie návrhu na umiestnenie krycích plachiet na ihriskách Latorická
a Hornádska, ktoré sa majú rušiť a na ihrisko Učiteľská , ktoré je na programe
prerokovávania v nasledujúcom bode programu. Zároveň sa opýtal , či odpoveď

na jeho interpeláciu ohľadne výberových konaní na vedúcich pracovníkov od
začiatku pôsobenia terajšieho vedenia je úplná. Úplnosť a komplexnosť
informácie, ktorá bola uvedená ako odpoveď ohľadne výberových konaní
potvrdila prednostka miestneho úradu. Vedúci oddelenia životného prostredia,
odpadového a cestného hospodárstva Ing. Stanislav Štěrba uviedol, že pri
uvedených detských ihriskách na rozmiestnenie plachiet sa jednalo o návrh,
ktorý nie je defintívou. Prednostka uviedla, že krycie plachty sa budú
rozmiestňovať na ihriská, s ktorými sa počíta aj do budúcnosti. Poslankyňa
Barbora Lukáčová uviedla, že nesúhlasí s odpoveďou Ing. Stanislava Štěrbu,
že detské ihriská sa priebežne odburiňujú, keďže podľa jej skúsenosti to tak nie
je a starostlivosť o ihriská je nedostatočné a požiadala o nápravu. Poslankyňa
Izabella Jégh uviedla, že pri neschválení uznesenia o návrhu rozpočtu, by bolo
vhodné viac rozpísať o aké návrh sa jednalo. Poslanec Boris Vereš reagoval na
odpoveď na interpeláciu p. Pavla Kubiša ohľadne oplotenia na Bieloruskej ulici.
Uviedol, že dané oplotenie bolo zrealizované nekvalitne. Po diskusii pristúpili
poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 334/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
predložené kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach dňa 22.06.2021 a 30.06.2021.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní:2

K bodu 03)

Návrh na schválenie podania žiadosti na projekt „Detské ihrisko na Učiteľskej
ulici“.
Na zasadnutie sa dostavili poslanci Ing. Roman Lamoš a Ing. Michal Drábik
Bod uviedol starosta mestskej časti a následne doplňujúce informácie
k materiálu predniesol Mgr. Roman Zaťko. Oboznámil poslancov o stave
a postupoch pri nedostatkoch na novovybudovaných a existujúcich detských
ihriskách. Následne predniesol doplňujúce informácie k návrhu na podanie
žiadosti na projekt “Detské ihrisko na Učiteľskej ulici.“ Z dotačnej schémy
MPSVaR. Poslankyňa Virágová uviedla, že passportizácia detských ihrísk už
bola realizovaná. V rovnakom zmysle sa vyjadril poslanec Pavol Kubiš. Zároveň
uviedol, že zámerom na Učiteľskej je znovuobnovenie barokového parku a v tej
súvislosti je potreba zosúladiť lokalizáciu tohto ihriska so zámerom na obnovu
tejto lokality. Poslankyňa Barbora Lukáčová doplnila informácie ohľadne
detských ihrísk a zároveň požiadala o podporu na zrealizovanie obnovy
detského ihriska na Učiteľskej v zmysle predkladaného materiálu so
zosúladením s poslaneckým zámerom na obnovu parku ako aj celej tejto
lokality. Poslankyňa Izabella Jégh sa opýtala na zámer investora areálu
„Spojov“ o vybudovanie detského ihriska v tejto lokalite a či to nie je v rozpore
s predkladaným návrhom. Poslankyňa Barbora Lukáčová uviedla, že
v uvedenom Memorande s investorom areálu „Spojov“ sa nejedná o klasické
detské ihrisko ale o športovisko pre 1. stupeň ZŠ. Po diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 335/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní

schvaľuje:
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dotačnej schémy Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR na revitalizáciu detského ihriska na Učiteľskej ulici.
za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:0

K bodu 04)

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
- Rozpočtové opatrenie 1: Navýšenie kapitálových výdavkov MŠ Estónska –
oprava elektroinštalácie v MŠ Estónska 7.
- Rozpočtové opatrenie 2: Navýšenie kapitálových výdavkov na zrealizovanie
projektu „Oprava oplotenia areálu HZ“
- Rozpočtové opatrenie 3: Navýšenie kapitálových výdavkov na nákup softvéru,
implementáciu a licencie informačného systému na elektronizáciu verejného
obstarávania a obehu účtovných dokladov
- Rozpočtové opatrenie 4: Navýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie
strategických dokumentov a ich digitalizáciu.
- Rozpočtové opatrenie 5: Spolufinancovanie projektu Detské ihrisko na
Učiteľskej ulici.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Poslanec Pavol Kubiš predniesol
procedurálny návrh aby poslanci hlasovali jednotlivo o každom bode návrhu
osobitne. Poslanecký zbor následne pristúpil k hlasovaniu o tomto návrhu.

za: 15

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:0

Starosta po hlasovaní otvoril diskusiu. Poslanec Mikuláš Krippel položil otázku
k bodu „D“, či miestny úrad už má zistenú predbežnú výšku nákladov, keďže
ako bolo uvedené v dôvodovej správe požadovaná suma 110 000 Eur bol iba
hrubý odhad. Odpovedala prednostka miestneho úradu, že prieskum trhu bol
zrealizovaný a časti passportizácie drevín je PHZ vo výške 49 850 Eur a pre
časť komunikácie vo výške 40 000 Eur. Zvyšná suma by bola využitá na
zaobstaranie technických máp od magistrátu a leteckých snímok. Poslankyňa
Falanga Wurster sa opýtala na softvér, ktorý je opísaný v bode „C“, či tento
softvér bude kompatibilný s ostatnými modulmi informačného systému.
Odpovedala prednostka miestneho úradu a Mgr. Roman Zaťko v zmysle, že
zámerom je aby tento systém bol zároveň prepojený na rozpočet ako aj na
účtovníctvo. Poslanec Pavol Kubiš poukázal na to, že predložený materiál
s dôrazom predovšetkým na bod „D“ nebol prerokovaný v odbornej komisii ani
v miestnej rade. Poukázal na to, že miestny úrad už pred 2 rokmi zakúpil softvér
na zabezpečenie správy digitálnych máp. Barbora Lukáčová predložila
procedurálny návrh, ktorým požiadala navrhovateľa, aby v rámci autoremedúry
stiahol z rokovania bod „D“. Obdobne sa vyjadril aj poslanec Pavol Kubiš.
Zároveň dodal, že nepovažuje za vhodné v situácii, keď nie je riadne vyjasnený
ekonomický a finančný stav mestskej časti, aby sa na digitalizáciu schvaľovali
finančné prostriedky v takom objeme. Izabella Jégh upozornila, že
o procedurálnom návrhu je potrebné hneď hlasovať, alebo ak tento bod stiahne
predkladateľ, môže sa pokračovať v rokovaní. Na základe uvedeného následne
starosta mestskej časti stiahol bod „D“ z rokovania. Poslankyňa Ildikó Virágová
uviedla, že nie je dobré riešiť najprv softvér, keď nie je zabezpečený adekvátny
hardvér. Zároveň položila otázku, či nová vedúca ekonomického oddelenia bola

vymenovaná v rámci výberového konania alebo bez výberového konania.
Odpovedala prednostka miestneho úradu, že pozícia vedúceho oddelenia sa
v zmysle zákona môže obsadzovať aj na priamo bez výberového konania.
Po diskusii pristúpili poslanci k jednotlivým hlasovaniam:
o bode „A“ - „Navýšenie kapitálových výdavkov MŠ Estónska – Oprava
elektroinštalácie v MŠ Estónska 7 vo výške 25 000,-Eur“
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 1

neprítomní:0

o bode „B“ - „Navýšenie kapitálových výdavkov na zrealizovanie projektu
Oprava oplotenia areálu HZ vo výške 5 200,-Eur“
za: 12

proti: 1

zdržali sa: 1

nehlasoval: 1

neprítomní:0

o bode „C“ - „Navýšenie kapitálových výdavkov na nákup softvéru,
implementáciu a licencie informačného systému na elektronizáciu verejného
obstarávania a obehu účtovných dokladov vo výške 4 500,- Eur“
za: 13

proti: 1

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní:0

o bode „E“ - „Spolufinancovanie projektu Detské ihrisko na Učiteľskej ulici“
za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní:0

Uvedenými hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 336/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje:
1.)

II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021
v nasledovnej štruktúre:
a) „Navýšenie kapitálových výdavkov MŠ Estónska – Oprava elektroinštalácie v MŠ
Estónska 7“
25 000,00 €
b) „Navýšenie kapitálových výdavkov na zrealizovanie projektu Oprava oplotenia
areálu HZ“
5 200,00 €
c) „Navýšenie kapitálových výdavkov na nákup softvéru, implementáciu a licencie
informačného systému na elektronizáciu verejného obstarávania a obehu
účtovných dokladov“
4 500,00 €
e)

„Spolufinancovanie projektu Detské ihrisko na Učiteľskej ulici“

5 000,00 €

Schválený
rozpočet
BEŽNÉ PRÍJMY

Návrh
na II. zmenu

Upravený
rozpočet

10 760 150,00 €

0,00 €

10 760 150,00 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

20 000,00 €

0,00 €

20 000,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

480 000,00 €

39 700,00 €

519 700,00 €

CELKOM:

BEŽNÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
FINANČNÉ OPERÁCIE
CELKOM:

K bodu 05)

11 260 150,00 €

39 700,00 €

Schválený
rozpočet
na rok 2021

Návrh
na II. zmenu
rozpočtu

10 287 203,00 €

11 299 850,00 €

Návrh rozpočtu
po úprave

0,00 €

10 287 203,00 €

468 952,00 €

39 700,00 €

508 652,00 €

20 753,00 €

0,00 €

20 753,00 €

10 776 908,00 €

39 700,00 €

10 816 608,00 €

Rôzne, interpelácie poslancov.
- ústne informácie:
a) O stave implementácie projektov IROP – MŚ Komárovská, ZŠ Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov.
b) Informácia o stave prípravy PD revitalizácie vnútroblokového priestoru pri
pošte Uzbecká.
c) Informácia o projekte „Zelené srdce“.
d) Informácia o pripravovaných zámeroch – cyklotrasy, DK Vetvár (vybavenie)
e) Informácia k prijatým opatreniam k záverečnému účtu Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2020
Bod uviedol starosta mestskej časti, pričom ústne informácie k bodom a) až c)
predniesol Mgr. Roman Zaťko a k bodu e) Ing. Mariana Páleníková.
A) Ako „živé“ projekty financované zo zdrojov EÚ sú projekty „Zlepšovanie
kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ“. Na ZŠ Podzáhradná boli
zrealizované stavebné práce v predchádzajúcom období a momentálne je
podaná žiadosť o platbu. Na ZŠ Bieloruská a Biskupická stavebné práce
začali neskôr, keďže súťaž sa musela dva krát opakovať.
V projekte MŠ Komárovská je potrebné predložiť už iba záverečnú
monitorovaciu správu.
B) PD revitalizácie vnútroblokového priestoru pri pošte Uzbecká.- v júli bola
predložená cenová ponuka Fakultou architektúry STÚ za projektovú
dokumentáciu vo výške 160 000,- Eur. Na základe toho sa vedenie rozhodlo
reálnu cenu validovať formou verejného obstarávania.. Snahou je do konca
roka mať projektovú dokumentáciu hotovú.

C) 21.06.2021 bol termín na predkladanie ponúk, v rámci ktorého bola
predložená 1 ponuka. Keďže rozdiel medzi predpokladanou cenou
a predloženou ponukou bol iba 2500,- Eur, vedenie miestneho úradu sa
rozhodlo súťaž zrušiť a vyhlásiť ju nanovo. Súťaž bola v mesiaci júl
vyhlásená nanovo a 12. 8. 2021 je termín na predloženie ponúk. 16.8.2021
budú ponuky vyhodnotené. Uviedol, že už vo februári 2021 bol magistrát
požiadaný o doloženie všetkých druhov vzťahov k riešeným pozemkom
doteraz miestny úrad neobdržal žiadnu odpoveď. Zároveň je v procese
žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na celok.
D) Uviedol, že v rámci opatrení pre posilnenie cyklodopravy má v úmysle
mestská časť prostriedky z avizovaných výziev využiť jednak na
zrevitalizovanie jestvujúcich czklokoridorov ako aj na vybudovanie nových
cyklochodníkov. Pripravuje sa geodetické zameranie trasy.
Zámerom je tiež reagovať na pripravovanú výzvu Ministerstva kultúry – a to
formou podania žiadosti na obnovenie technologického vybavenia DK
Vetvár. Zároveň je snahou aby miestne zastupiteľstvo schvaľovalo už
zámer o predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
9.8.2021 bol podaný projekt o prefinancovanie opatrovateľskej služby.
E) Prednostka miestneho úradu uviedla, že 20.7.2021 bola podaná žiadosť na
MF SR na opravu záverečného účtu. Zároveň oboznámila prítomných
o personálnych zmenách ktoré prebiehajú a prebehnú na oddelení
ekonomickom.
Ing. Michal Drábik v rámci faktickej poznámky navrhol v rámci výzvy na „cyklodopravu“
zrealizovať cykloprístrešok na železničnej stanici.
Mgr. Barbora Lukáčová
Poďakovala za informácie k jednotlivým projektom a uviedla doplňujúce informácie
k pripravovaným výzvam.

Ing. Roman Lamoš v rámci faktickej poznámky pozval na zasadnutia komisie územného
plánu, výstavby, životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva Mgr. Romana Zaťka.
Izabella Jégh
1) Uviedla, že v rámci obnovy vybavenia DK Vetvár, by bolo vhodné do toho
zahrnúť aj šatne pre návštevníkov, šatne pre účinkujúcich, osvetľovaciu
techniku, obnovu prednej opony a obnovu parkiet.
2) Upozornila, že poslanci nemajú informáciu o čerpaní rozpočtu za štvrťrok.
3) Opýtala sa v akom stave sú zaplesnené byty na Uzbeckej ulici.
4) Vyslovila požiadavku o súčinnosť, keďže miestna farnosť ide realizovať opravu
Prícestnej kaplnky na Devätinovej a je potrebné tam pristúpiť k vyrúbu stromu,
ktorý poškodzuje túto historickú pamiatku.
5) Poďakovala poslancom, ktorí prispeli na buletín k 800-stému výročiu.
Boris Vereš
1) Požiadal o zásah úradu, keďže v areály „Spojov“ sa cez diery v oplotení začali
zhromažďovať osoby drogovo závislé.
2) Opýtal sa kedy bude zabezpečený prevádzkový poriadok na detské ihrisko na
Bieloruskej ulici.

Odpoveď - starosta Mgr. Zoltán Pék
1) Vlastník areálu bude upozornený aby si zabezpečil oplotenie, prípadne stráženie
areálu.
2) Prevádzkový poriadok bude zabezpečený.
Pavol Hanzel
1) Požiadal o dokončenie šotolinového chodníka okolo detského ihriska na
Baltskej ulici.
2) Požiadal o zabezpečenie sieťok na futbalové bránky na ihrisku pri Bille.
3) Vyslovil pochvalu na zrealizované orezy stromov na Estónskej ulici.
Iveta Daňková
1) Požiadala o vyčistenie a odburinenie detských ihrísk.
2) V mene občianky požiadala o opravu spomaľovača na Hornádskej ulici.
3) Poukázala na skutočnosť, že v lokalite Hornádska Petöfiho chýba lampa
pouličného osvetlenia..
Ing. Zuzana Čermanová, PhD.
1) Požiadala vyčistenie a pokosenie detských ihrísk.
2) Upozornila na dieru v oplotení medzi detským ihriskom na Učiteľskej ulici
a areálom ZŠ Biskupickej.
3) Upozornila na dieru v chodníku na zastávke MHD pri nemocnici.
4) Požiadala o opravu chodníka na Krajinskej ulici medzi Kvetinárskou
a Kazanskou.
5) Tlmočila otázku obyvateľov „Podunajskej brány“ – v akom štádiu je výstavba
nákupného centra.
Ing. Ildikó Virágová
1) V súvislosti s diskusiou o výberovom konaní na funkciu vedúceho pracovníka
uviedla, že v zákone č. 552/2003 v § 5 je uvedené „Miesto vedúceho zamestnanca,
ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1
ods. 2, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný
poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania; to neplatí ak
osobitný predpis ustanovuje aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo
ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym
orgánom.“ Požiadala, aby miestny kontrolór vykonal kontrolu organizačného
poriadku a jeho súladu s platnými zákonmi. Zároveň uviedla, že tak ako je
uvedené v organizačnom poriadku MiÚ, že starosta je oprávnený ukladať
všetkým pracovníkom úradu úlohy, mal by starosta zadať úlohu vedúcemu
oddelenia ŽP,OaCH na vyčistenie a úpravu detských ihrísk.
Pavol Kubiš
1) Požiadal miestny úrad o súčinnosť s poslancami mestského zastupiteľstva
v súvislosti so situáciou, ktorá vznikla rozhodnutím vedenia Dopravného
podniku zrušiť linku MHD č. 79. a riešenie stavu, ktorý tým vznikol.
Mestský poslanec Ing. Roman Lamoš informoval o stretnutí a rokovaní s riaditeľom
Dopravného podniku o vzniknutej situácii a o potrebe zachovania a posilnení uvedenej linky.
Starosta mestskej časti uviedol, že oficiálne stretnutie s riaditeľom DP sa uskutoční v 33.
týždni.

V rámci faktickej poznámky poslankyňa Izabella Jégh vyslovila podporu posilnenia liniek
MHD v rámci mestskej časti.
Boris Boleček
1) Poukázal na zarastené a nepokosené ihrisko (prenájom plochy pre futbalovú
akadémiu) v areály ZŠ Bieloruská.
K bodu 06)

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. Barbora Lukáčová

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

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

Ing. Olívia Falanga Wurster ................................................

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ

