MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Zápisnica
z 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 21.01.2020.
Prítomní:

Mgr. Zoltán Pék
Ing. Peter Ágh
Mgr. Ján Komara
poslanci miestneho zastupiteľstva
pracovníci MiÚ
hostia

-

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

Navrhnutý programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
01)
02)
03)
04)

Otvorenie.
Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na obdobie rokov 2020 – 2022.
Rôzne, interpelácie poslancov.
Záver.

k bodu 01)

Otvorenie.

Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu,
miestneho kontrolóra, pracovníkov miestneho úradu a ďalších hostí. Starosta mestskej
časti Mgr. Zoltán Pék vyzval poslancov aby sa prezentovali.
Prítomní : 11

neprítomní : 4

Starosta konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 11 poslancov, 4 chýbajú
t.j. miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci na výzvu starostu pristúpili
k hlasovaniu o návrhu zloženia návrhovej komisie a overovateľoch zápisnice.

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 4

Starosta mestskej časti uviedol návrh programu rokovania miestneho
zastupiteľstva. Do diskusie sa prihlásil poslanec Pavol Kubiš s pozmeňujúcim návrhom
doplniť program rokovania o bod 2a) „Zmeny v kontrolných orgánoch Bytového
podniku Podunajské Biskupice.“. Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu
o navrhovanom bode programu:
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 4

Následne vyzval starosta poslancov aby hlasovali o návrhu rokovania ako celku.
za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní: 4

Uvedenými hlasovaniami miestne zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 149/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Barbora Lukáčová - predseda,
Ing. Ildikó Virágová,
Boris Boleček

2. overovateľov zápisnice:

Ing. Drábik Michal,
Ing. Zuzana Čermanová, PhD.
B) s c h v a ľ u j e

upravený návrh programu rokovania, do ktorého sa zaraďuje bod:
02a) Zmeny v kontrolných orgánoch Bytového podniku Podunajské Biskupice.“
Na zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Peter Tóth..
k bodu 02)

Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2020 – 2022.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék. Následne predniesol svoje
stanovisko miestny kontrolór Mgr. Ján Komara, ktorý odporučil predložený návrh
rozpočtu schváliť. Doplňujúce informácie uviedol vedúci oddelenia ekonomického
a správy majetku Ing. Peter Magát. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Olívia Falanga
Wurster, ktorá navrhla doplniť návrh uznesenia o bod C) v znení „zaväzuje starostu
mestskej časti zabezpečiť externý stavebný dozor na investičné akcie v hodnote nad
30.000 Eur.“ Poslankyňa Barbora Lukáčová uviedla, že podporí návrh rozpočtu
z dôvodu, že mestská časť by nemala fungovať v rozpočtovom provizóriu. Následne
vyslovila kritické pripomienky k spôsobu zostavovania rozpočtu, Poslanec Pavol Kubiš
vyslovil súhlas s pripomienkami poslankyne Lukáčovej a uviedol, že on sa zdrží
hlasovania, keďže nemá pocit, že by komunikácia miestneho úradu s poslancami bola
dostatočná. Zároveň vyslovil prianie na stretnutie poslaneckého klubu so starostom
a prednostom. Starosta vyslovil súhlas so stretnutím a keďže do diskusie sa nik ďalší
neprihlásil vyzval poslancov aby pristúpili k hlasovaniu, o pozmeňujúcom návrhu
poslankyne Olívie Falanga Wurster

za: 11

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu rozpočtu v znení prijatého
pozmeňujúceho návrhu. Hlasovaním miestne zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 150/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
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A.) s c h v a ľ u j e
1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2020 ako
prebytkový v tejto štruktúre:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmy spolu

9 924 965 €
222 993 €
10 147 958 €

bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky spolu

9 924 965 €
140 760 €
13 836 €
10 079 561 €

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na
rok 2020
B.) b e r i e n a v e d o m i e
1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2021 a
2022 ako predbežné nezáväzné hodnoty príjmov a výdavkov v tejto štruktúre:
rok 2021

rok 2022

bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmy spolu

10 243 001 €
25 000 €
10 268 001 €

10 718 962 €
32 000 €
10 750 962 €

bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky spolu

10 243 001 €
25 000 €
0€
10 268 001 €

10 718 962 €
32 000 €
0€
10 750 962 €

C.) z a v ä z u j e
starostu mestskej časti zabezpečiť externý stavebný dozor na investičné akcie v hodnote
nad 30.000 Eur.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

k bodu 02a) Zmeny v kontrolných orgánoch Bytového podniku Podunajské Biskupice.

Bod uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne poslanec Pavol Kubiš
uviedol, že sa vzdal členstva v dozorných orgánoch Bytového podniku. Z toho dôvodu
navrhuje aby na jeho miesto v dozornej rade bol zvolený poslanec Boris Boleček a za
predsedkyňu dozornej rady poslankyňa Olívia Falanga Wurster. Starosta mestskej
časti uviedol, že hoci v danej veci môže predkladať návrhy iba on, stotožňuje sa
s návrhom pána poslanca a predkladá návrh na zvolenie poslanca Borisa Bolečka za
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člena dozornej rady Bytového podniku Bratislava – Podunajské Biskupice miestnemu
zastupiteľstvu na hlasovanie. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 151/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
schvaľuje
1. odstúpenie z funkcie člena Dozornej rady Bytového podniku Bratislava – Podunajské
Biskupice s.r.o. poslanca Pavla Kubiša
2. za člena Dozornej rady Bytového podniku Bratislava – Podunajské Biskupice s.r.o.,
poslanca Borisa Bolečeka
zdržali sa: 0

za: 12

proti: 0

k bodu 03)

Rôzne, interpelácie poslancov.

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

1) Zuzana Čermanová
- Oboznámila zastupiteľstvo o liste občianky z Družobnej ulice, ktorá sa
sťažovala na skutočnosť, že pred rokom boli umiestnené kontajnery (papier,
plast) na Farmárskej ulici, pričom od daného obdobia sa uvedený priestor stal
„smetiskom“, ktoré zasahuje aj na Družobnú ulicu. Kontajnery sú umiestnené
na vpustoch pre dažďovú vodu, čím hrozí ich upchatie. Pri kontajneroch bežne
zastavujú tranzitujúci vodiči, pričom tu vykladajú netriedený odpad. Poslankyňa
uviedla, že sama bola overiť skutkový stav a musí potvrdiť skutočnosti z listu
pisateľky. Navrhla riešenie uvedenej situácie spôsobom oplotenia uvedeného
stojiska.
- Uviedla, že na Družobnej ulici pri zhoršenom počasí (vietor, dážď) vypadáva
verejné osvetlenie.
- V priestore medzi nemocničným parkoviskom a Orechovou ulicou sa nachádza
chodník, ktorý je v dezolátnom stave a pre obyvateľov tam hrozí
nebezpečenstvo úrazu.
- Na križovatke Krajinská - Mramorová je ohnutá značka „Prechod pre chodcov“.
- Opätovne upozornila na potrebu zriadenia zberného miesta, prípadne
umiestnenia kontajnerov na bioodpad.
Odpoveď Ing. Eduard Vandriak
Uviedol, že v prípade stojísk na separovaný zber je mestská časť viazaná zákonom
a štatútom hlavného mesta pri výstavbe nových ulíc, pričom v projekte sa nepočítalo
s oplotením. Potvrdil, že uvedené stojiská sú zneužívané prechádzajúcimi šoférmi
na vynášanie neseparovaného, resp. stavebného odpadu. Uviedol, že mestská časť
tam pravidelne zabezpečuje čistenie, pričom riešenie oplotenia je problematické
z dôvodu podmienky magistrátu hlavného mesta na verejnú prístupnosť. Zrušenie
stojísk je rovnako problematické, keďže je ich stále málo a so zrušením existujúcich
magistrát nesúhlasí. Jediným riešením je zatiaľ iba častejšia kontrola uvedených
lokalít.
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Verejné osvetlenie je v správe hlavného mesta, pričom na každom stĺpe sú
kontaktné informácie, na ktoré môže občan uviesť svoje podnety. Oddelenie
ŽP,OaCH bude emailom informovať správcu.
Stav chodníka na Orechovej ulici bude preverený.
Komunikácie Krajinská, Mramorová sú v správe hlavného mesta a zo strany
mestskej časti bude zaslaný podnet na riešenie.
Ohľadne kontajnerov na bioodpad bude riešené ich optimálne umiestnenie o ktorom
budú následne občania informovaní.
2) Ildikó Virágová
- Požiadala o riešenie vyhnutého verejného osvetlenia na Korytníckej ulici (4, 6,
8), prostredníctvom podania podnetu na hlavné mesto.

3) Iveta Daňková
- Opätovne upozornila na situáciu na Dudvážskej ulici, kde sa schádzajú
výrastkovia, ktorí púšťajú hlasno hudbu, vykrikujú a rušia obyvateľov, a zároveň
požiadala o osadenie písomných upozornení.
- Požiadala o vybudovanie kontajnerových stojísk v lokalite Dudvážska 23
a opravu schodiska na garáže na Dudvážskej 39.
- Upozornila, že v lokalite Kazanská Komarovská sú neoznačené prechody pre
chodcov (chýba vodorovné značenie, značky osadené priestorovo nevhodne).
Odpoveď Ing. Eduard Vandriak
Čo sa týka výrastkov na Dudvážskej ulici, mestská časť s tým nevie veľa urobiť, je
potrebné aby občania informovali orgány mestskej resp. štátnej polície aby tieto
orgány zakročili, v prípade že je podozrenie na porušovanie zákonov. Osadenie
písomných upozornení pravdepodobne danú situáciu nevyrieši, ale je to jedna
z možností ako sa pokúsiť daný problém riešiť..
Otázka kontajnerových stojísk je vecou správcov bytových objektov. Mestská časť
nebuduje kontajnerové stojiská, keďže tieto sú súčasťou bytových domov. V tejto
veci hlavné mesto spracováva manuál ako majú byť tieto stojiská vybudované.
Priechody pre chodcov má v daných lokalitách v správe hlavné mesto, pričom
pracovníci miestneho úradu danú vec overia a dajú podnet správcovi.

4) Pavol Hanzel:
- Upozornil na situáciu na Kazanskej ulici, kde v minulom roku miestny úrad
zorganizoval brigádu a kde v susedstve je rozostavaný rodinný dom, pričom
plot je zničený a v stavbe sa schádzajú bezdomovci a rôzne indivíduá. Požiadal
aby úrad vyzval majiteľa nehnuteľnosti na vykonanie opravy plotu
a zabezpečenia objektu.
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5) Boris Vereš
- Položil otázku v súvislosti s oznámením o začatí konania o využití územia zo
dňa 15.1.2020, kde je navrhovateľom 1. Bratislavská recyklačná a stavba by sa
mala realizovať na Lieskovskej ceste, o akú stavbu sa jedná a v akom rozsahu.
Odpoveď Ing. Arch. Mária Urbánková PhD.
Potvrdila, že bolo zverejnené oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby,
kde žiadateľ podal žiadosť ešte na jar roku 2019, pričom prebehli určité úkony, kde
bol vyzvaný na doloženie dokumentácie. Keď splnil stanovené požiadavky bolo
uvedené oznámenie o konaní zverejnené. V súčasnosti je stav taký, že sa jedná
o žiadosť o umiestnenie dvora, pričom žiadateľ je povinný predložiť v správnom
konaní všetky zákonnom stanovené náležitosti, k predmetnému zámeru sa majú
právo vyjadriť dotknuté osoby a na základe toho bude stavebný úrad rozhodovať.
K predmetnému zámeru ešte nebolo vydané posúdenie na životné prostredie
(EIA). Čiže predmetné konanie je na to aby sa zhromaždili všetky potrebné
dokumentácie, náležitosti ako aj pripomienky, ktoré bude stavebný úrad
posudzovať a následne rozhodovať. Dňa 27. 1. 2020 bude ústne prerokovanie.
-

Položil otázku z akého dôvodu neboli ráno posypané chodníky pri poslednej
poľadovici.

Odpoveď Ing. Eduard Vandriak
Pokyn na posýpanie bol vydaný ráno o 7.30 hod. a v miestnej časti Medzi jarkami
začínajú s posýpaním najskôr. Včasnosť a operatívnosť posýpania bude ešte
riešená.
6) Barbora Lukáčová
Položila otázky:
- Kedy bude vypísaná architektonická súťaž na územie ZŠ Biskupická, keďže
pôvodné informácie boli o termíne do konca roku 2019?
- Aký je stav prípravy projektu „Zelené srdce“?
- Upozornila, že NKÚ nariadilo pre riadiace orgány – kontrolu preschválenia
vyvolaných investícií Zastupiteľstvami v prípade projektov, ktoré sú pred
podpisom Zmluvy – či sa nás to dotýka?
- Či sa mestská časť uchádza o dotácie, ktoré majú uzávierku 31.01.2020, a ak
áno, o ktoré?
Starosta mestskej časti uviedol, že na uvedené otázky bude daná písomná odpoveď.

k bodu 04)

Záver.

Starosta mestskej časti poďakoval všetkým prítomným za účasť.
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.............................................
Ing. Peter Á g h
prednosta
miestneho úradu

Overovatelia zápisnice:

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

Ing. Michal Drábik

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

Ing. Zuzana Čermanová, PhD.

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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