MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Zápisnica
z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 10.12.2019.
Prítomní:

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

-

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

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

04)

05)

06)

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí MiZ dňa 04.11. 2019.
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa určuje
výška finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2019
a
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019, ktorým sa určuje výška
finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2020
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice č. 1/2018 zo dňa 13.02.2018, ako dodatok č. 1, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015 o miestnych daniach za psa, užívanie
verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
a
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 .o miestnych daniach za psa, užívanie
verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice č. 1/2016 zo dňa 14.06.2016 Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
a
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Podunajské
Biskupice č. /2019 zo dňa 10.12.20019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava - Podunajské Biskupice.
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár, v Dome
kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra
a
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07)

08)

09)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice o poskytovaní konzultačných, poradenských
výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného informačného
a impulzného centra (ďalej CIIC) a ich úhradách
a
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
/2019 mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár a v Dome kultúry Vesna.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 o vyhradených plochách pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky č. 5/2019.
Zmena č. 6 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2019.
Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na obdobie rokov 2020 – 2022.
Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543//1 – zastavané
plochy a nádvoria pod reklamným zariadením o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m na
Hronskej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: ARTON
s.r.o., IČO: 31 595 154, Komenského 27,010 01 Žilina 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.
Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543/12 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 34 m2 pri NC Latorica na Ipeľskej ul. na dobu 10 rokov v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: BOD Invest s.r.o., IČO: 47 341 505, Majerská č.
56, 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.
Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 – záhrada
o výmere 270 m2 na Pšeničnej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Anna Kollerová, Hronská 5152/24, 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
Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2404/4 – zastavané plochy a nádvorie
o výmere 3 414 m2 s vybudovaným športovým areálom (malé futbalové ihrisko
s umelou futbalovou trávou, viacúčelové ihrisko s umelým tartanovým povrchom na
tenis, volejbal a streetbal a bedmintonové ihrisko z odpruženého tartanu) na ul.
Padlých hrdinov na dobu obdobie 5 rokov v k. ú. Podunajské Biskupice formou
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Návrh na opätovné prerokovanie Uznesenia č. 174/2014-2018 zo dňa 19.04.2016 :
nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 1206 – záhrady o výmere 786 m2 a parc. č.
1205 – záhrady o výmere 614 m2 na Petöfiho ul. č. 52 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Rozália Škrabáková, Petöfiho č. 52, 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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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)
25)


Návrh prevádzkovej doby pre prevádzkareň Vrakunská Brána, Estónska 1/A, 821 07
Bratislava prevádzkovateľa: Minimo Plus, s. r. o., Mierová 175, 821 05 Bratislava.
Rámcový plán práce miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice na rok 2020.
Informácia o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v r. 2019 a návrh údržby
verejnej a cestnej zelene na r. 2020.
Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manželstva na
rok 2020.
Informatívna správa - Plán činností Miestnej knižnice na rok 2020.
Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.
Informatívna správa o počte žiakov ZŠ a MŠ spracovaná podľa stavu k 15.09.2019.
Informácie:
1) Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice v zmysle plnenia prijatých uznesení č.45/2018-2022, č.
95/2018-2022 a č. 96/2018-2022;
2) Prehľad rozvojových projektov financovaných zo zdrojov EU a ŠR (EU Fondy
a dotačné schémy).
Rôzne, interpelácie poslancov.
Záver
V rámci zasadnutia sa o 15.00 hod. uskutoční voľba miestneho kontrolóra.

k bodu 01)

Otvorenie.

Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov mestského zastupiteľstva a poslancov mestskej
časti, prednostu miestneho úradu, pracovníkov miestneho úradu, prítomných
občanov a ďalších hostí. Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék vyzval poslancov
aby sa prezentovali.
Prítomní : 13

neprítomní : 2

Starosta konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 13 poslancov, 2 chýbajú
t.j. miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci na výzvu starostu pristúpili
k hlasovaniu o návrhu zloženia návrhovej komisie a overovateľoch zápisnice.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Starosta mestskej časti uviedol návrh programu rokovania miestneho
zastupiteľstva. S pozmeňujúcim návrhom sa prihlásila poslankyňa Barbora Lukáčová,
ktorá navrhla, aby z dôvodu nezapracovania výhrad k materiálom zo zasadnutia
komisií boli z programu rokovania stiahnuté body „5) Návrh na zrušenie Všeobecne
záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2016 zo
dňa 14.06.2016 Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice o poskytovaní
účelových finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice a Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice č. /2019 zo dňa 10.12.20019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.,“ ; „6) Návrh na zrušenie
Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch
Cezhraničného informačného a impulzného centra a návrh na zrušenie Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2011 mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
o poskytovaní konzultačných, poradenských výkonov a organizovanie školiacich
aktivít referátom Cezhraničného informačného a impulzného centra (ďalej CIIC) a ich
3

úhradách a návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
/2019 mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár a v Dome
kultúry Vesna.“ a „10) Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2020 – 2022.“ Na zdôvodnenie
svojho návrhu uviedla, že podľa nej poslanci pri schvaľovaní takto navrhnutého
rozpočtu (Bod 10) , by rozhodovali o veľmi malej časti napĺňania projektov, na ktorej
majú poslanci zhodu s miestnym úradom v časti definovanej v akčnom pláne. Podľa
nej by mala o tom prebehnúť väčšia diskusia v komisiách a v akčnom pláne sa
nenachádzajú tie časti, ktoré boli dohodnuté. Predložený materiál k rozpočtu podľa
nej ani nezahŕňa pripomienky, ktoré boli vznesené v jednotlivých komisiách ako
externý stavebný dozor pri investičných akciách alebo povinnosť predkladania
a schvaľovania projektov uchádzajúcich sa o externé zdroje na rokovaní MiZ.
K návrhu VZN o dotáciách (Bod 5) uviedla, že by mala prebehnúť väčšia diskusia
v jednotlivých komisiách. K VZN o prenajímaní DK Vetvár a DK Vesna (Bod 6) sú
podľa nej rôzne názory na spôsob prenajímania resp. uplatňovania zliav a poslanci
potrebujú väčší priestor na diskusiu a ujasnenie jednotlivých stanovísk o tejto
problematike. Poslankyňa Izabella Jégh navrhla stiahnuť z rokovania Bod 14 „Návrh
nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2404/4 – zastavané plochy a nádvorie o výmere
3 414 m2 s vybudovaným športovým areálom (malé futbalové ihrisko s umelou
futbalovou trávou, viacúčelové ihrisko s umelým tartanovým povrchom na tenis,
volejbal a streetbal a bedmintonové ihrisko z odpruženého tartanu) na ul. Padlých
hrdinov na dobu obdobie 5 rokov v k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej
verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov“ z dôvodu, že podľa jej názoru sú v predloženom
materiály nezrovnalosti a nie je dostatočne pripravený. Následne poslanci pristúpili
k hlasovaniu o stiahnutí jednotlivých navrhnutých bodoch:
Bod 5)
za: 10

proti: 2

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Bod 6)
za: 6

proti: 4

zdržali sa: 3

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Bod 10)
za: 8

proti: 4

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Bod 14)
za: 7

proti: 5

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o upravenom programe zasadnutia:
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Uvedenými hlasovaniami miestne zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 129/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Barbora Lukáčová - predseda,
Pavol Kubiš,
Boris Boleček
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2. overovateľov zápisnice:

Ing. Olívia Falanga Wurster,
Boris Vereš
B) s c h v a ľ u j e

upravený návrh programu rokovania, z ktorého sa vypúšťajú body:
05)
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice č. 1/2016 zo dňa 14.06.2016 Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
a
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Podunajské
Biskupice č. /2019 zo dňa 10.12.20019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava - Podunajské Biskupice.
10)
Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na obdobie rokov 2020 – 2022.
Z dôvodu vypustenia bodu 10) z programu rokovania vstupuje Mestská časť Bratislava –
Podunajské Biskupice od 01.01.2020 do rozpočtového provizória, počas ktorého je povinná
dodržiavať ustanovenia § 11 Zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Následne starosta mestskej časti predložil návrh na zloženie volebnej komisie
pre voľbu miestneho kontrolóra a poslanci pristúpili k hlasovaniu:
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Starosta Mgr. Zoltán Pék predniesol návrh programu voľby miestneho
kontrolóra. Keďže nezaznel iný návrh poslanci pristúpili k hlasovaniu:
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

Uvedenými hlasovaniami miestne zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 130/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A) s c h v a ľ u j e
volebnú komisiu pre voľbu miestneho kontrolóra v zložení:
Pavol Kubiš
Mgr. Barbora Lukáčová
Ing. Roman Lamoš

- predseda
- člen
- člen
B) s c h v a ľ u j e

program Voľby miestneho kontrolóra:
a) vypočutie kandidátov (5 minút pre každého kandidáta)
b) voľba a vyhlásenie výsledkov predsedom volebnej komisie
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neprítomní: 2

k bodu 02)

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 04.11.2019.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a prednosta Miestneho
úradu Ing. Peter Ágh. Na zasadnutie zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Zuzana
Čermanová. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Izabella Jégh, ktorá uviedla, že
v časti interpelácie poslancov nie je v zápisnici uvedené úplné znenie jej interpelácie.
Keďže do diskusie sa nik ďalší neprihlásil poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 131/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
schvaľuje
predloženú kontrolu plnenia uznesení prijatých na svojom zasadnutí dňa 04.11.2019.
zdržali sa: 4

nehlasoval: 0

neprítomní: 1

za: 9

proti: 1

k bodu 03)

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa
určuje výška finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2019
a
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019, ktorým sa určuje výška
finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2020

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podali doplňujúce
a vysvetľujúce informácie vedúci oddelenia ekonomického a správy majetku Ing.
Peter Magát. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 132/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A : ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov,
určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na
rok 2019, ktoré bolo prijaté s účinnosťou od 8.2.2019,
B : schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13 / 2019, ktorým sa určuje výška finančných
prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na rok 2020 s účinnosťou od 1.1.2020,
C : ukladá
prednostovi miestneho úradu zabezpečenie platnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 13
/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na
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dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2020 s účinnosťou od 1.1.2020.
zdržali sa: 0

neprítomní: 1

za: 14

proti: 0

nehlasoval: 0

k bodu 04)

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice č. 1/2018 zo dňa 13.02.2018, ako dodatok č. 1,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015 o miestnych daniach za
psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie
prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
a
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 .o miestnych daniach za psa,
užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie
prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

Materiál uviedol starosta mestskej časti a následne podal doplňujúce informácie
vedúci oddelenia Ekonomického a správy majetku Ing. Peter Magát. Poslanec Pavol
Kubiš predniesol pozmeňujúci návrh aby v § 11 bod 3 bolo upravené znenie
z predkladaného „držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP-S za vyhradené parkovanie
motorového vozidla“ na nové „držiteľ preukazu PPZŤP za vyhradené parkovanie
motorového vozidla“. Miestne zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu o pozmeňujúcom
návrhu:
za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

Následne poslanci pristúpili
pozmeňujúceho návrhu a prijali

neprítomní: 1

nehlasoval: 0

k hlasovaniu

o návrhu

VZN

v znení

prijatého

UZNESENIE č. 133/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A/ ruší :
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2018
zo dňa 13.02.2018, ako dodatok č. 1, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015 o miestnych
daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie
prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
B/ schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019 Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva,
predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice s účinnosťou od 01.01.2020.
C/ odporúča :
starostovi mestskej časti zabezpečiť platnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2019
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach za
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psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na
území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice s účinnosťou od 01.01.2020.
za: 14

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 1

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Peter Tóth.
k bodu 06)

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár,
v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného
a impulzného centra
a
návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 mestskej časti
Bratislava
–
Podunajské Biskupice o poskytovaní konzultačných,
poradenských výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom
Cezhraničného informačného a impulzného centra (ďalej CIIC) a ich úhradách
a
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár a v Dome kultúry
Vesna.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék. Poslanec Pavol Kubiš
v súvislosti so svojim predkladaným pozmeňujúcim návrhom požiadal o 10 minútovú
prestávku. Po prestávke podal doplňujúce informácie k predkladanému bodu
prednosta miestneho úradu a vedúca oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beata
Biksadská. Poslanec Mikuláš Krippel vystúpil s upozornením, že boli nesprávne
vyhodnotené niektoré body pri schvaľovaní programu rokovania. Po následnom
overení bol bod 14) opätovne zaradený do programu. Poslanec Pavol Kubiš uviedol
svoj pozmeňujúci návrh k predkladanému VZN o ustanovenia o prenajímaní
zasadačky miestneho úradu na Žiackej ulici č. 2 pre organizácie realizujúce školenia
a zrušenie všetkých výnimiek pri stanovovaní ceny prenájmu. Poslankyňa Izabella
Jégh upozornila, že predkladaný materiál neobsahuje stanoviská jednotlivých komisií
a miestnej rady. Zároveň upozornila, na fakt, že CIIC síce existuje viac ako päť rokov,
ale to ešte neznamená, že by malo byť zrušené. O tomto zámere neboli poslanci
doteraz informovaní. Podľa pani poslankyne by bolo chybou zrušenie CIIC, keďže je
tu zriadená národopisná izba a konajú sa tu rôzne výstavy, pre ktoré v kultúrnom
dome nie je miesto z dôvodu vyťaženosti. Následne upozornila na to, že
v predkladanom návrhu je škrtnutý bezplatný prenájom pre spoločenské organizácie
so sídlom v mestskej časti, čo považuje za neprijateľné. Následne položila otázku, na
zámer mestskej časti respektíve miestneho úradu s Domom kultúry Vesna, keďže sa
hovorí o sťahovaní oddelenia kultúry. Položila otázku kam sa bude sťahovať knižnica,
ktorá má v objekte pobočku a národopisná izba. Označila predkladaný materiál za zle
pripravený, ktorý v takejto podobe nepodporí. Poslankyňa Zuzana Čermanová
vyslovila súhlas s námietkami ohľadne spoplatnenia prenájmu pre spoločenské
organizácie, zároveň sa vyslovila za to aby aj občania mestskej časti mali možnosť
zvýhodneného prenájmu pri rodinných oslavách a pod.. Poslanec Stanislav Koiš
upozornil, že ako spoločenské organizácie si môžu priestory prenajať aj rôzne
občianske združenia, ktorých je veľký počet a pokiaľ by si chceli všetky uplatniť nárok
na bezplatný prenájom mohlo by stať, že na nič iné nezostane priestor. Upozornil, že
ani športové organizácie nedostávajú prenájom ihrísk zdarma. Bezplatné
poskytovanie podľa neho preto nie je správne, keďže navrhované ceny nie sú vysoké
a on predmetný návrh podporí. Poslankyňa Izabella Jégh odpovedala, že v mestskej
časti je aj národnostná kultúra, ktorá nie je štátom dotovaná a podľa nej by sa
zariadenia mestskej časti ako športový areál Tryskáč a pod. nemali rozdávať.
Zároveň upozornila na to, že nedostala odpoveď na svoje otázky. Reagoval starosta
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mestskej časti, že mestská časť nechce nič rozdávať, ale ak to odsúhlasia poslanci
tak napr. športový areál Tryskáč by sa dal do prenájmu organizácii, ktorá by sa oň
vedela lepšie postarať a za podmienok, ktoré stanovia poslanci. Upozornil na
skutočnosť, že spomínaný areál je v zlom stave a každoročne sa do neho musia
investovať veľké prostriedky. Zároveň poukázal na skutočnosť, že za rok svojho
pôsobenia podporuje menšinovú kultúru. Poslanec Koiš poznamenal, že Tryskáč sa
zadarmo ľuďom neprenajíma a čo sa týka kultúry tá je podporovaná z BSK, mesta
a pokiaľ sa umožní spoločenským organizáciám bezplatný prenájom, môžu si ho
uplatniť nespočetné občianske združenia. Poslanec Peter Tóth položil otázku koľko
organizácií uvedenú možnosť doteraz využívalo a o aké finančné prostriedky sa
jedná, pričom poukázal na skutočnosť, že v predkladanom materiály „Plán kultúrnych
a športových podujatí na rok 2020“ sa počíta so sumou 70400,- Eur. Odpovedala
Beata Biksadská, že Dom kultúry Vetvár bol prenajímaný v zmysle platného VZN a to
spoločenským organizáciám a nie občianskym združeniam, školám i cirkvi. Uviedla,
že politickým stranám priestory prenajímané neboli. Reagovala poslankyňa Jégh, že
je treba vychádzať z doterajších skúseností s prenajímaním, a to koľko
spoločenských organizácií to doteraz využívalo. Odpovedala vedúca oddelenia
školstva a kultúry, že evidujú dve spoločenské organizácie, ktoré to využívali
(Csemadok a Matica slovenská).Keďže do diskusie sa nik ďalší neprihlásil poslanci
pristúpili k hlasovaniu o predloženom pozmeňovacom návrhu poslanca Kubiša.
za: 6

proti: 2

zdržali sa: 7

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o pôvodnom návrhu uznesenia.
zdržali sa: 5

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

za: 8

proti: 2

k bodu 07)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 o vyhradených plochách pre voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára
2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
informácie vedúci oddelenia organizačného a vnútornej správy Mgr. Ján Špaček. Bez
diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 134/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2019 Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice zo dňa 10.12.2019 o vyhradených plochách pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

za: 15

proti: 0

k bodu 08)

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 5/2019.
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Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podala
doplňujúce a vysvetľujúce informácie vedúca oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky Bc. Bibiána Guldanová. Do diskusie sa prihlásila
poslankyňa Izabella Jégh, ktorá uviedla, že sa stotožňuje s predloženým návrhom
a navrhla aby poslanci hlasovali o nesúhlase miestneho zastupiteľstva. Keďže nik
ďalší sa do diskusie neprihlásil členovia miestnej rady pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 135/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A. s c h v a ľ u j e
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č.2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v
znení Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
5/2019 v tomto znení:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
nesúhlasí
so znením návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č.
...../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

v znení

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 5/2019,
B. ž i a d a
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky
1. upraviť a zapracovať do návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky č. ...../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného

mesta

Slovenskej

republiky

Bratislavy

č. 2/2014

o úhradách

za

poskytovanie sociálnych služieb v znení Všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky

č. 5/2019

nasledujúce pripomienky mestskej časti

Bratislava-Podunajské Biskupice:
a)

Čl. I, bod 1: v § 7 ods.1 - navrhované znenie jednotnej sumy úhrady za
odborné činnosti na deň na osobu bez ohľadu na stupeň odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby
ktorého

bude

suma

úhrady

za

vypustiť a nahradiť znením, podľa
odborné

činnosti

na osobu

a deň

diferencovaná a stanovená v závislosti od stupňa odkázanosti, pričom bude
vychádzať z primeraného časového rozsahu pomoci pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby.
b) Čl. I, bod 1: v § 7 - vypustiť navrhované znenie ods. 2 bez náhrady.
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c) Čl. I, druhý bod opäť označený ako 1 prečíslovať na správne označenie ako
bod 2.
d) Čl. I, v bode 2 (pôvodne druhý bod 1) - vypustiť bez náhrady navrhované
znenie „§ 10 sa dopĺňa o odsek 7, ktorý znie: „Zvýšenie úhrad za bývanie v
zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta
SR Bratislavy ustanovuje každoročnú valorizáciu úhrady na základe rastu
ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok.“ .“
e) Čl.

II,

účinnosť

všeobecne

záväzného

nariadenia

stanoviť

v súlade

s požiadavkou opätovného pripomienkovania mestskými časťami,
2. prepracovanú verziu predložiť na opätovné pripomienkovanie mestským častiam
hlavného mesta SR Bratislavy,
3. pripraviť koncepciu poskytovania sociálnych služieb na území hlavného mesta SR
Bratislavy najmä s ohľadom na financovanie poskytovania sociálnych služieb podľa
Čl. 31 ods. 6 písm. c) bod 2 v spojení s Čl. 32 ods. 10 písm. f) bod 2 Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
zdržali sa: 3

neprítomní: 0

za: 11

proti: 1

nehlasoval: 0

k bodu 09)

Zmena č. 6 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2019.

Materiál uviedol starosta mestskej časti a Ing. Peter Magát uviedol doplňujúce
informácie. Poslanec Pavol Kubiš vyslovil technickú požiadavku k objasnenie položky
„Všeobecné služby“, kde je navrhovaná úprava finančných prostriedkov, aby
v budúcnosti bola k takýmto bodom priložená krátka dôvodová správa objasňujúca,
čo daná položka obsahuje. Keďže do diskusie sa nik ďalší neprihlásil, poslanci
miestneho zastupiteľstva pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 136/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A. schvaľuje
zmenu č. 6
číselného a programového rozpočtu
Podunajské Biskupice na rok 2019 v nasledovnej štruktúre
Schválený
rozpočet

bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy spolu

8 355 747 €
279 097 €
0€
8 634 844 €

Mestskej časti Bratislava -

Rozpočet po
zmene č.5

Zmena
rozpočtu

+/-

+/-

9 289 880 €
301 097 €
1 293 067 €
10 884 044 €
11

+ 246 595 €
+ 80 000 €
0€
+ 326 595 €

Upravený
rozpočet

9 536 475 €
381 097 €
1 293 067 €
11 210 639 €

bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky spolu

8 355 747 €
258 344 €
20 753 €
8 634 844 €

9 342 387 €
1 520 904 €
20 753 €
10 884 044 €

+ 246 595 €
+ 80 000 €
0€
+ 326 595 €

9 588 982 €
1 600 904 €
20 753 €
11 210 639 €

B. berie na vedomie
1.) medzipoložkový presun finančných prostriedkov
2.) presun finančných prostriedkov medzi funkčnými klasifikáciami alebo programami
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

za: 15

proti: 0

k bodu 11)

Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543//1 –
zastavané plochy a nádvoria pod reklamným zariadením o rozmeroch 5,1 m x
2,4 m na Hronskej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: ARTON s.r.o., IČO: 31 595 154, Komenského 27,010 01 Žilina
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.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
informácie prednosta miestneho úradu Ing. Peter Ágh a uviedol, že miestna rada bola
proti, zároveň informoval, že zápisnice z miestnej rady ako aj zápisnice z jednotlivých
komisií sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti. Poslankyňa Jégh vyslovila
požiadavku aby napriek tomu materiály obsahovali písomnú informáciu
o uzneseniach rady a komisií a uviedla, že ona je proti predkladanému návrhu.
Odpovedal prednosta MiÚ, že ak to poslancom pomôže bude k predkladaným
materiálom uvádzať informáciu o hlasovaní miestnej rady. Keďže do diskusie sa nik
ďalší neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

za: 1

proti: 13

k bodu 12)

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543/12 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 34 m2 pri NC Latorica na Ipeľskej ul. na dobu 10 rokov
v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: BOD Invest s.r.o., IČO: 47 341 505,
Majerská č. 56, 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.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
a vysvetľujúce informácie prednosta MiÚ, ktorý zároveň poslancov informoval
o zamietavom stanovisku miestnej rady ako aj finančnej komisie. Poslanec Tóth
uviedol doplňujúce informácie k zamietavému stanovisku. Poslankyňa Čermanová
požiadala o prečíslovanie bodov tak ako boli uvedené v navrhovanom programe,
k čomu sa pripojila aj poslankyňa Jégh. Starosta z dôvodu prečíslovania, vyhlásil
technickú prestávku. Po prestávke poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode A.)
predloženého návrhu uznesenia.
12

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

za: 0

proti: 15

k bodu 13)

Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 – záhrada
o výmere 270 m2 na Pšeničnej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Anna Kollerová, Hronská 5152/24, 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.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a prednosta MiÚ Ing. Peter
Ágh. Poslanci miestneho zastupiteľstva bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 137/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

A: schvaľuje:
prechod nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 – záhrada o výmere 270 m2 na
Pšeničnej ul. na dobu neurčitú vo výške 94,50 €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Anna Kollerová, Hronská 5152/24, 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, že ide o zveľaďovanie pozemku pokračovaním
nájmu rodinným príslušníkom.
B: odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú zmluvu
v zmysle bodu A tohto uznesenia .
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

za: 15

proti: 0

k bodu 14)

Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2404/4 – zastavané plochy
a nádvorie o výmere 3 414 m2 s vybudovaným športovým areálom (malé
futbalové ihrisko s umelou futbalovou trávou, viacúčelové ihrisko s umelým
tartanovým povrchom na tenis, volejbal a streetbal a bedmintonové ihrisko
z odpruženého tartanu) na ul. Padlých hrdinov na dobu obdobie 5 rokov v k.
ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a prednosta MiÚ Ing. Peter
Ágh. Poslanec Stanislav Koiš uviedol, že s poslancom Pavlom Hanzelom absolvovali
prehliadku areálu a informovali sa o doterajšej prevádzke, na základe čoho podporí
prenájom tohto areálu. Starosta mestskej časti zdôraznil, že sa nejedná o predaj tohto
areálu, ale o zámer prenajať ho za podmienok, ktoré určia poslanci. Poslankyňa Jégh
položila otázku, aké šatne sa budú k športoviskám prenajímať a poukázala na to, že
nik z poslancov nie je v navrhovanej výberovej komisii. Odpovedal prednosta
v zmysle, že podmienky prenájmu si môžu určovať poslanci, ale členom výberovej
komisie musí byť zamestnanec miestneho úradu. Zároveň uviedol, že poslanci sú
informovaní a pozývaní k vyhodnocovaniu verejných obchodných súťaží. Poslanec
Tóth uviedol svoje stanovisko, že nepodporí predkladaný materiál, z dôvodu, že
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navrhovaná suma je nízka z predkladaného znenia nie je zrejmé, že by občania
mestskej časti boli zvýhodnení. Zároveň uviedol, že za momentálnu zlú situáciu
areálu je zodpovedný miestny úrad. Odpovedal starosta v zmysle, že miestny úrad
nemá prostriedky na opravu a lepšie zabezpečenie prevádzky areálu. Poslankyňa
Daňková navrhla aby v podmienkach prenájmu bolo definované, že školy mestskej
časti budú mať garantované bezplatné využitie areálu. Poslanec Mikuláš Krippel,
informoval o obstarávacej cene tohto areálu, ktorá bola v roku 2009 322.000,-Eur.
Zároveň vyslovil názoru, že pokiaľ by mestská časť chcela v súčasnosti takýto areál
vybudovať cena by bola asi dvojnásobná. Zároveň poukázal na minimálnu cenu
prenájmu, ktorá bola v materiály stanovená na 8.000,-Eur ako aj na to, že cenové
podmienky prenájmu ihrísk boli naposledy upravované v roku 2011. Vyslovil svoj
názor, že by sa malo jednať o službu občanovi a tým pádom by nemalo ísť
o ziskovosť prevádzky. Poslanec Mikuláš Krippel uviedol, že návrh súťaže
neobsahuje podmienky o bezplatnom využití pre deti a zvýhodnenie obyvateľov
mestskej časti a preto tento návrh nepodporí. Starosta mestskej časti upozornil
poslancov, že pokiaľ budú chcieť aby bol areál prevádzkyschopný bude potrebné do
jeho obnovy investovať nemalé prostriedky. S faktickou poznámkou sa prihlásil
poslanec Tóth a poukázal na to, že pokiaľ je areál v dezolátnom stave, mal by sa
uzatvoriť a za takého stavu ho aj tak nikto nebude chcieť do prenájmu. Poslanec
Mikuláš Krippel, že pokiaľ je stav areálu naozaj v takom stave, malo by to byť
uvedené v dôvodovej správe a vie si predstaviť mechanizmy na overenie toho, či
ihrisko využívajú obyvatelia mestskej časti. Poslankyňa Zuzana Čermanová uviedla,
že ihriská by mali byť pre ľudí a navrhla aby sa pokiaľ je záujem prenajímalo iba
futbalové ihrisko a ostatné by mali byť poskytnuté občanom zdarma. Zároveň uviedla,
že navrhované kritériá verejnej obchodnej súťaže nie sú dobré a ona je proti
navrhnutému zámeru.. Poslanec Pavol Kubiš navrhol aby sa návrh lepšie dopracoval
aby boli v kritériách zadané podmienky preinvestovať v areáli ročne určité finančné
prostriedky, umožnenie určitých akcií pre deti a pod. Prednosta uviedol, že sa jedná
o zámer prenájmu a nie o podmienky nájmu. Poslankyňa Jégh v rámci faktickej
poznámky uviedla, že v návrhu uznesenia je v časti A. uvedený zámer prenájmu
a v časti B. podmienky verejnej obchodnej súťaže. Poslankyňa Lukáčová uviedla, že
by mali byť dopracované kritériá prenájmu a uvedená súčasná účtovná hodnota
areálu. Po ukončení diskusie poslanci miestneho zastupiteľstva pristúpili
k hlasovaniu.
za: 5

proti: 5

zdržali sa: 5

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

k bodu 14a) Voľba miestneho kontrolóra
Starosta mestskej časti uviedol voľbu miestneho kontrolóra. Informoval, že na
miestnom úrade boli zaevidované prihlášky deviatich uchádzačov, pričom všetci
splnili podmienky stanovené zákonom a vo zverejnenom „Vyhlásení voľby miestneho
kontrolóra“. Následne vymenoval kandidátov, ktorí boli pozvaní na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva. V súlade s prijatým programom voľby sa pristúpilo
k vypočutiu kandidátov. Starosta v poradí podľa doručených prihlášok vyzval
jednotlivých kandidátov k slovu:
1.
Mgr. Branislav Novacký
ospravedlnil sa
2.
JUDr. Mário Vanc, LL.M.
ospravedlnil sa
3.
JUDr. Eva Hroncová
neprítomná
4.
Ing. Jaroslav Levický
neprítomný
5.
Ing. Anežka Poradová
6.
Bc. Tomáš Turza
7.
Ing. Peter Magát
8.
Mgr. Ing. Viera Potanková, LL.M.
9.
Mgr. Ján Komara
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Po vypočutí prítomných kandidátov sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mgr. Branislav Novacký
JUDr. Mário Vanc, LL.M.
JUDr. Eva Hroncová
Ing. Jaroslav Levický
Ing. Anežka Poradová
Bc. Tomáš Turza
Ing. Peter Magát
Mgr. Ing. Viera Potanková, LL.M.
Mgr. Ján Komara

Počet hlasov
0
0
0
0
0
0
0
7
8

Na základe uvedených výsledkov hlasovania miestne zastupiteľstvo prijalo.
UZNESENIE č. 138/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
volí
za kontrolóra mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice Mgr. Jána Komaru.

Starosta mestskej časti následne navrhol dať priestor občanom a poslanci pristúpili
k hlasovaniu.
za: 14

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

Občianka Andrea Kintová: Informovala o činnosti Materského centra Podunajské Biskupice
a rozdala poslancom a prítomným informačné materiály, pričom zároveň vyslovila
poďakovanie vedeniu mestskej časti a poslancom predovšetkým tým, ktorí sú
združení v občianskom združení „Biskupičan“ vďaka, ktorým zorganizovali viaceré
akcie.
Keďže z občanov nepožiadal o slovo nik ďalší miestne zastupiteľstvo pokračovalo v rokovaní
podľa schváleného programu.
Zo zasadnutia zastupiteľstva odišli poslankyňa Barbora Lukáčová a poslanec Mikuláš
Krippel.

k bodu 15)

Návrh na opätovné prerokovanie Uznesenia č. 174/2014-2018 zo dňa
19.04.2016 : nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 1206 – záhrady o výmere
786 m2 a parc. č. 1205 – záhrady o výmere 614 m2 na Petöfiho ul. č. 52 v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Rozália Škrabáková, Petöfiho č. 52, 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.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a prednosta MiÚ Ing. Peter
Ágh. Do diskusie sa prihlásil splnomocnený právny zástupca pani Rozálie
Škrabákovej. Uviedol, že predložený návrh neobsahuje objektívnu pravdu a považuje
ho za jednostranný, pričom uviedol ďalšie skutočnosti k prerokovanému materiálu.
Poslankyňa Izabella Jégh navrhla odložiť prerokovanie tohto materiálu a vyzvala
poslancov a miestny úrad aby sa pokúsili nájsť riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre
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obe strany. Poslankyňa Zuzana Čermanová rovnako navrhla aby sa o predloženom
návrhu nehlasovalo. Následne poslankyňa Jégh uviedla, že uvedené dáva ako
pozmeňujúci návrh. Člen návrhovej komisie poslanec Pavol Kubiš uviedol, že
o stiahnutí materiálu sa hlasovalo pri návrhu programu zasadnutia a položil otázku , či
predkladateľ sťahuje predložený materiál z rokovania. Odpovedal starosta mestskej
časti, že predložený návrh predkladateľ nesťahuje z rokovania. Následne poslanci
pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 139/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A.

schvaľuje:

nájom pozemkov parc. č. 1206 – záhrady o výmere 786 m2 a parc. č. 1205 – záhrady
o výmere 614 m2 na Petöfiho ul. č. 52 na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Rozália Škrabáková, Petöfiho č. 52, 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, že ide o pozemok zastavaný stavbou vo
vlastníctve nájomcu, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.
B. odporúča:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú zmluvu
v zmysle bodu A tohto uznesenia a v zmysle občianskeho zákonníka uplatniť nárok na
úhradu nájomného za hore uvedené pozemky spätne za 3 roky.
zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 7

proti: 4

k bodu 16)

Návrh prevádzkovej doby pre prevádzkareň Vrakunská Brána, Estónska 1/A,
821 07 Bratislava prevádzkovateľa: Minimo Plus, s. r. o., Mierová 175, 821 05
Bratislava.

Materiál uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedol prednosta
MiÚ. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Izabella Jégh, ktorá sa opýtala na reakcie
obyvateľov bývajúcich v okolí prevádzky. Starosta uviedol, že miestny úrad neeviduje
žiadnu sťažnosť. Poslanec Boris Boleček v rámci faktickej poznámky uviedol, že sa
jedná o nového majiteľa a na prevádzku nezaregistroval od občanov žiadnu sťažnosť.
V rovnakom zmysle sa vyjadril aj poslanec Roman Hanzel. Poslanec Boris Vereš
požiadal, aby poslanci pri materiáloch podobného charakteru boli informovaní, či
miestny úrad eviduje nejaké sťažnosti. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali
UZNESENIE č. 140/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A.

schvaľuje

prevádzkovú dobu pre prevádzkareň: Vrakunská Brána, Estónska 1/A, 821 07 Bratislava
prevádzkovateľa: Minimo Plus, s.r.o., Mierová 175, 821 05 Bratislava v rozpätí:
Pondelok
Utorok

10.00 h. – 22.00 h.
10.00 h. – 22.00 h.
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Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

10.00 h .– 22.00 h.
10.00 h. – 22.00 h.
10.00 h. – 23.00 h.
10.00 h. – 23.00 h.
10.00 h. – 22.00 h.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

za: 13

proti: 0

k bodu 17)

Rámcový plán práce miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice na rok 2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti. Bez diskusie poslanci miestneho
zastupiteľstva pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 141/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
schvaľuje
predložený rámcový plán práce Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice na rok 2020, vrátane termínov zasadnutí.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 0

za: 12

proti: 0

k bodu 18)

Informácia o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v r. 2019 a návrh
údržby verejnej a cestnej zelene na r. 2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
a vysvetľujúce informácie vedúci oddelenia životného prostredia, odpadov a cestného
hospodárstva Ing. Eduard Vandriak. Poslankyňa Olívia Falanga Wurster upozornila
na upchaté kanalizačné vpusty lístím na ulici Podzáhradná. Ing. Vandriak odpovedal,
že oddelenie ŽPOaCH sa uvedeným podnetom bude zaoberať. Poslanec Boris Vereš
položil otázku na možnú úpravu zelene (orezávanie stromov a kríkov) počas zimného
obdobia. Odpovedal Ing. Eduard Vandriak, že orezávanie drevín je možné vykonávať
až po období vegetačného pokoja teda od 1. marca. V rámci faktickej poznámky
poslanec Boris Vereš upozornil na úpravu chodníkov, ciest. Odpovedal prednosta
miestneho úradu v zmysle, že v materiály o rozpočte (bod 10), ktorý bol na začiatku
zasadnutia vyňatý z programu bolo s uvedenými vecami počítané a boli na ne aj
naplánované finančné prostriedky. Poslanci následne prijali
UZNESENIE č. 142/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
berie na vedomie
predloženú Informáciu o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v r. 2019 a návrh verejnej
a cestnej zelene na r. 2020.
k bodu 19)

Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manželstva
na rok 2020.
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Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a doplňujúce informácie
predniesla vedúca matriky a EPO Mgr. Zuzana Dinková. Miestne zastupiteľstvo bez
diskusie pristúpilo k hlasovaniu, ktorým prijalo
UZNESENIE č. 143/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
schvaľuje
predloženú dôvodovú správu k „Určeniu sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri
uzatváraní manželstva na rok 2020“.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 0

za: 12

proti: 0

k bodu 20)

Informatívna správa - Plán činností Miestnej knižnice na rok 2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podala
doplňujúce informácie PaedDr. Beata Biksadská. Poslanci bez diskusie následne
prijali
UZNESENIE č. 144/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
berie na vedomie
predloženú Informatívnu správu – Plán činnosti Miestnej knižnice Podunajské Biskupice na
rok 2020.

k bodu 21)

Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti a následne podala doplňujúce informácie
PaedDr. Beata Biksadská. Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o predloženom
materiály v zmysle prednesených úprav a svojim hlasovaním prijali
UZNESENIE č. 145/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
schvaľuje
Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 0

za: 12

proti: 0

k bodu 22)

Informatívna správa o počte žiakov ZŠ a MŠ spracovaná podľa stavu
k 15.09.2019.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a doplňujúce informácie
uviedla PaedDr. Beata Biksadská. Poslanci bez diskusie prijali
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UZNESENIE č. 146/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
berie na vedomie
predloženú informatívnu správu o počte žiakov ZŠ a MŠ spracovanú podľa stavu
k 15.09.2019.
k bodu 23)

. Informácie:
1) Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice v zmysle plnenia prijatých uznesení
č.45/2018-2022, č. 95/2018-2022 a č. 96/2018-2022;
2) Prehľad rozvojových projektov financovaných zo zdrojov EU a ŠR (EU
Fondy a dotačné schémy).

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a doplňujúce informácie
podala Ing. Darina Jankovská a Bc. Viola Holzhauserová. Do diskusie sa prihlásila
poslankyňa Zuzana Čermanová, ktorá uviedla, že je sklamaná z mobilnej aplikácie,
ktorú obstaral miestny úrad, keďže podľa jej názoru existujú na trhu aplikácie
obdobného druhu lepšie a dostupnejšie. Zároveň uviedla, že táto aplikácia neponúka
možnosť pre občanov sledovania riešenia ich podnetov. Odpovedal starosta mestskej
časti v zmysle, že súčasná prevádzka je v skúšobnom režime a mal jednania so
zástupcami dodávateľskej firmy, pričom v nasledujúcom období bude aplikácia
obohatená o ďalšie moduly, ktoré už boli zahrnuté v nadobúdacej cene. Poslanec
Pavol Kubiš položil otázku, v akom stave sú projekty „školský areál Bieloruská“ a
„oddychové oázy vnútrobloku“, ktoré sú uvádzané v stave prípravy, pričom peniaze
boli v zastupiteľstve na ne schválené ešte v apríli. Odpovedal prednosta miestneho
úradu v zmysle, že podľa predloženého materiálu sa rieši väčšie množstvo projektov
a dotazované projekty sú v stave prípravy a budú realizované, keďže na uvedené
projekty boli vyčlenené kapitálové prostriedky, ktoré nie sú viazané ku koncu
kalendárneho roka, pričom podotkol, že v obdobnom stave sú aj ďalšie projekty.
Následne podala doplňujúce informácie Bc. Viola Holzhauserová. Ako uviedla
nacenenie je iba odhadované, keďže sa jedná o päť oddychových zón a ešte nie je
spracovaná žiadna projektová dokumentácia. Následne uviedla, že bola
prepracovaná výzva, ktorá bude opätovne zverejnená. Poslankyňa Izabella Jégh
poukázala na podľa jej názoru ako aj názoru školskej rady predražený a technicky
nevyhovujúci projekt MŠ Komárovská. Poukázala na skumulované priestory, na
predimenzovaný objem riadu, posteľnej bielizne a podľa jej názoru je prevádzka
uvedenej MŠ proti platným predpisom. Položila otázku, kto z kompetentných videl
pred realizáciou daný projekt, keďže poslanci v dobrej viere naň odsúhlasili finančné
prostriedky. Odpovedala Bc. Viola Holzhauserová, že projektová dokumentácia
prešla všetkými schvaľovacími konaniami jednotlivých príslušných orgánov. Uviedla,
že projektová dokumentácia bola poslancom predložená na dvoch zasadnutiach
miestneho zastupiteľstva a to ešte vo fáze projektovej, kde sa k danej veci vyjadroval
stavebný úrad mestskej časti a projekt prešiel celým kolaudačným konaním. Čo sa
týka vybavenia kuchyne boli akceptované požiadavky vedúcej kuchyne, rovnako ako
pri posteľnej bielizni boli akceptované požiadavky riaditeľky MŠ. Uviedla, že žiadne
obstarávanie nebolo realizované svojvoľne a doterajšie kontroly vyhodnotili objekt ako
vyhovujúci. Poslanec Michal Drábik vyjadril súhlas s vystúpením pani poslankyne
Jégh a potvrdil jej pripomienky a pripomenul, že určité veci bude potrebné riešiť.
Poslankyňa Izabella Jégh v rámci faktickej poznámky vyslovila požiadavku, aby
uvedené skutočnosti boli spracované písomne a boli poskytnuté rodičom detí, ktoré
predmetnú MŠ navštevujú. Odpovedala Bc. Viola Holzhauserová, že bez uvedených
potvrdení a schválení by nemohla byť predmetná stavba skolaudovaná a uvedená do
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prevádzky. Poslanec Pavol Kubiš uviedol, že zámer na vybudovanie danej MŠ bol
odsúhlasovaní s dobrým zámerom a on osobne žiadny projekt nevidel. Následne
vystúpil poslanec Roman Lamoš a poukázal na predraženosť projektu MŠ
Komarovská a navrhol zriadiť komisiu, ktorá by sa vyjadrovala k plánovaným
projektom. Následne položil otázku, kde boli súťaže na „oddychové oázy vnútrobloku“
zverejnené, keďže sa na ne nik neprihlásil. Odpovedala Bc. Viola Holzhauserová, že
uvedené súťaže boli vyhlásené cez portál systému Elena, pričom bola zároveň
zverejnená informácia na webovom sídle mestskej časti o vyhlásení takejto súťaže.
Poslankyňa Ildikó Virágová položila otázku, aký dlhý čas boli dané súťaže zverejnené
na portáli systému Elena. Bc. Viola Holzhauserová odpovedala, že desať dní.
Poslanec Pavol Kubiš vyslovil názor, že úrad by mal súťaže riešiť cez viaceré portály
a možnosti ako len cez jeden portál. Roman Lamoš položil otázku kto odsúhlasoval
dispozíciu projektu MŠ Komárovská. S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec
Boris Vereš a uviedol, že nezrovnalosti môžu vzniknúť zadávaním nesprávnych
názvov súťažných projektov. Poslanec Peter Tóth podporil návrh na zriadenie
komisie, ktorá by posudzoval projekty. Poslanci po diskusii prijali
UZNESENIE č. 147/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
berie na vedomie
predložené informácie.
1) Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice v zmysle plnenia prijatých uznesení č.45/2018-2022, č. 95/2018-2022
a č. 96/2018-2022;
2) Prehľad rozvojových projektov financovaných zo zdrojov EU a ŠR (EU Fondy a dotačné
schémy).
.
k bodu 24)

Rôzne, interpelácie poslancov.

Prednosta miestneho úradu oboznámil miestne zastupiteľstvo s dvomi
pripomienkami: jednak, že Bytová komisia je stále neúplná, keďže jej chýbajú dvaja
členovia z radov poslancov a zároveň je zloženie miestnej rady v súčasnej situácii
v protizákonnom stave. Poslanec Pavol Kubiš vyslovil návrh aby miestne
zastupiteľstvo opätovne zvolilo do bytovej komisie poslankyne, ktoré sa členstva
vzdali, keďže dôvody ich vzdaní už pominuli. Starosta mestskej časti informoval
o svojom rozhodnutí, že do komisie na posudzovanie žiadostí o nájme bytov menoval
členov za miestny úrad zamestnancov Mgr. Bibiánu Guldanovú a Mgr. Adrianu
Kalmárovú a z radov obyvateľov mestskej časti Andreu Horváthovú. Následne
starosta oslovil poslankyne Izabellu Jégh a Ildikó Virágovú, či súhlasia aby boli volené
za členky komisie. Keďže obe vyslovili súhlas poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 148/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
schvaľuje
poslankyne:
Ing. Ildikó Virágová,
Izabella Jégh
za členov komisie pre posudzovanie žiadosti v zmysle § 4 ods. 3 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 8/2019
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za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

1) Izabella Jégh
- Upozornila, že na Mramorovej ulici niekto vysadil 6 stromov vedľa cintorína,
pričom tento priestor, bol rezervovaný na vytvorenie parkovacích miest pre
návštevníkov cintorína. Požiadala vedúceho oddelenia ŽPOaCH aby zistil, kto
dal príkaz na výsadbu týchto stromov.
- Upozornila na poddimenzovaný stav pracovníkov na oddelení kultúry a športu.
Poukázala na stav, že kultúrnych podujatí pribúda a počet pracovníkov na
danom oddelení, v dôsledku ich počtu nie je schopných daný stav zabezpečiť.
Zároveň poukázala na situáciu, že zriadenec DK Vetvár dal výpoveď.
- Upozornila na nedostatočnú komunikáciu medzi miestnym úradom a školami,
keďže, pri oprave strechy na Staromlynskej ulici nikto neupozornil riaditeľku,
že pracovníci prídu na obhliadku objektu.
- Požiadala v mene sestričiek Svätého kríža aby pri upratovaní stredu mestskej
časti sa upratalo aj v okolí kostola Povýšenia svätého kríža.
- Požiadala, aby zo strany miestneho úradu bolo s poslancami komunikované
ako z volenými zástupcami občanov, aby sa nemuseli domáhať informácií
a aby pri tvorbe predkladaných materiálov bol oslovovaní aspoň predsedovia
príslušných komisií.
- Vyslovila pochvalu v súvislosti s vianočnou výzdobou v strede mestskej časti.
Odpoveď starostu mestskej časti
Starosta mestskej časti uviedol, že v personálnej otázke zriadenca Domu kultúry
neprišlo k zhode s pracovníkom, ktorý následne požiadal o rozviazanie pracovného
pomeru a v súčasnej dobe prebieha výber nového pracovníka. Zároveň uviedol, že
na ostatné dotazy úrad odpovie písomne.
-

Poslankyňa položila otázku, či bude vysťahovaný DK Vesna.

Odpoveď starostu mestskej časti
Uviedol, že v dôsledku zlých mikroklimatických podmienok v DK Vesna, sa chystá
presťahovanie oddelenia ŠaK do priestorov miestneho úradu na Žiackej ulici č. 2.
-

Poslankyňa Jégh položila otázku, že v súvislosti so sťahovaním vyvstáva
problém, akým spôsobom bude zabezpečené aby spoločenské organizácie
v zmysle uzatvorených zmlúv sa dostali do daných priestorov.

Odpoveď PaedDr. Beata Biksadská
V prípade odsťahovania bude jednak poverená pracovníčka knižnice a jednak budú
k dispozícii aj pracovníčky ŠaK.
2) Zuzana Čermanová
- Vyslovila sklamanie, že o stretnutí s primátorom hlavného mesta nebola
dostatočne informovaná.
Odpoveď starostu mestskej časti
Uviedol, že išlo o akciu magistrátu, keďže boli požiadaní iba o poskytnutie priestoru.
-

Poukázala na opakujúce sa výpadky verejného osvetlenia
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Odpoveď Ing. Eduard Vandriak
Verejné osvetlenie je v kompetencii magistrátu a mestská časť môže iba preposlať
podnet na magistrát hlavného mesta.
-

Požiadala o zriadenie zberného dvora prípadne veľkokapacitných kontajnerov
pre vývoz záhradného odpadu..

Odpoveď starostu mestskej časti
Uviedol, že si stojí za rozhodnutím o zrušení zberného dvora. Každý dom má zároveň
pridelenú nádobu na bioodpad, ktorú môže v prípade záhradného odpadu využívať.
Faktickou poznámku reagovala poslankyňa Čermanová, ktorá uviedla, že uvedené
zberné nádoby na bioodpad nepostačujú potrebám obyvateľov.
3) Peter Tóth
- Poukázal na skutočnosť, že vianočný strom na Latorickej je nedostatočne
vyzdobený
- Poukázal na problém s parkovaním na uliciach Hronská a Hornádska, pričom
poukázal na úsek medzi Latorickou a Hornádskou, kde je problém prejsť kvôli
parkujúcim autám, ktoré parkujú aj na chodníkoch spôsobom, že sa chodník
stáva nepriechodným. Položil otázku či sa v tejto súvislosti neuvažuje
o rekonštrukcii a zjednosmernení týchto ulíc, prípadne na jednej strane
vyznačiť zákaz parkovania.
- Hronská ulica v úseku medzi Bodrockou a Latorickou kde parkujú vozidlá
v dôsledku čoho sa jedná o veľmi neprehľadný úsek a križovatku, keďže je tu
aj zvýšený počet chodcov. Požiadal o riešenie tejto situácie spôsobom
namaľovania žltej čiary a zákazom parkovania.
4) Pavol Hanzel požiadal o písomné odpovede na svoje dotazy:
- Položil otázku kedy bude termín realizovania rekonštrukcie ZŠ Biskupická,
kde bola vypísaná verejná súťaž na rekonštrukcie priestorov (učebne, dielne,
miestnosť s výpočtovou technikou, knižnica) a zamestnanci tam vypratali
priestory, pričom doteraz nedošlo k realizácii prác. Obdobne aj v prípade
jedálne ZŠ Biskupickej.
- Položil otázku k interpelácii poslankyne Čermanovej z predchádzajúceho
zasadnutia ohľadne orezov suchých konárov v areáli ZŠ Biskupická, na ktorú
nebolo dostatočne odpovedané.
- Na športovisku Baltská, ktoré už je využívané, pričom nie je úplne dokončené
je potrebné prerobiť respektíve dorobiť oplotenie, ako aj kolíky na hokejbalové
bránky.
- Upozornil na priestor na Podzáhradnej ulici pred obchodným domom Billa, kde
boli v rámci rekonštrukcie ihriska plánované aj futbalové bránky, ktoré tam nie
sú osadené.
- Upozornil na náletový krík na Podzáhradnej, kde sa nachádza veľa
zachyteného odpadu a bolo by vhodné ho vykosiť.
- Na Podzáhradnej ulici 3 až 5 je kontajnerové stojisko, kde sa nachádzajú
kontajnery na papier a plasty, pričom zastavujú tam vozidlá a vyhadzujú sa
tam pneumatiky, nábytok a rôzne iné predmety. Bolo vhodné toto stojisko
rozšíriť.
- Ul. Korytnícka nemá kontajnerové stojisko zakryté a oplotené a bolo by
potrebné to riešiť, keďže tam zastavujú autá a vyhadzuje sa tam odpad.
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Na sídlisku Medzi jarkami na Estónskej (posledný kruh) sa na pána poslanca
obracajú občania s požiadavkou na dovybavenie priestorov mestským
mobiliárom (lavičky, smetné koše). Požiadal aby úrad podľa možností riešil
osvetlenie v tomto priestore.
5) Ildikó Virágová
- Poďakovala za zvolenie do Bytovej komisie a zároveň sa vzdala členstva
v Miestnej rade, z dôvodu, aby túto pozíciu mohla zaujať zástupkyňa starostu.
Zároveň upozornila, že vo VZN o bytoch je ustanovenie v zmysle ktorého
starosta mestskej časti určuje predsedu bytovej komisie.
-

Odpoveď starostu mestskej časti
Za predsedu bytovej komisie určil Mgr. Bibiánu Guldanovú.
6) Boris Vereš
- Pochválil vianočné osvetlenie v mestskej časti.
- Položil otázku na oddelenie ŽPOaCH ohľadne čistenia a dezinfekcie detských
ihrísk.
- Položil otázku ohľadne namaľovania čiar pri Tescu na Bieloruskej ulici.
Odpoveď Ing. Eduard Vandriak
Čo sa týka namaľovania čiar bude realizované pokiaľ to počasie umožní.
7) Pavol Kubiš
- Upozornil, že na mieste kde sa majú maľovať čiary je aj jediný vjazd do kruhu
pre nákladné autá, pričom v súčasnej dobe je tento priestor rozjazdený a stojí
tam voda. Požiadal aby to bolo riešené spôsobom spevňovacieho materiálu
ako makadam.
- Vyslovil požiadavku na osadenie futbalových bránok na Bieloruskej ul., kde to
už bolo v predchádzajúcom období prisľúbené.
- Upozornil na psí park kde sa rozpadáva oplotenie a požiadal o riešenie
uvedeného stavu.
- Poukázal na to, že na sídlisko Medzi jarkami bolo osadených iba 6 lavičiek.
- Požiadal o písomnú odpoveď na otázku akým spôsobom prebehla súťaže,
kde je víťazom architektonický ateliér GK studio.
- Požiadal o písomné vysvetlenie dvoch faktúr 52 a 31 firmy WRPR s.r.o.
s názvom všeobecné služby ostatné a prezentácie mestskej časti analýza.
- Poukázal na veľmi častý výskyt firmy Genesis pri realizovaných zákazkách.
8) Iveta Daňková
- Informovala o emaile od obyvateľky na ul. Dudvážska 39, ktorá zaslala aj
fotografie podchodu, kde sa zdržujú rôzne živly, pričom niektorí tam fetujú,
robia tam neporiadok. Požiadala v mene obyvateľky o riešenie uvedeného
stavu, rovnako aj pri nadchode nad garážami, kde opadávajú kachličky
a nachádzajú sa tam schody, ktoré by bolo vhodné odstrániť. Požiadala aj
o riešenie osvetlenia v uvedenom priestore ako aj celkovej situácie na
uvedenej ulici.
- Upozornila na prepadnutú vozovku na Uzbeckej pri zelenej lekárni.
- Položila otázku kedy sa budú revitalizovať detské ihriská, pričom informovala
o spadnutom oplotení na Podzáhradnej ulici.
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9) Olívia Falanga Wurster
- Upozornila na odložené pneumatiky za kotolňou na Podzáhradnej ulici.
- Pochválila vianočné osvetlenie a vyzdvihla skutočnosť, že boli zorganizované
vianočné trhy.
k bodu 25)

Záver.

Starosta mestskej časti poďakoval všetkým prítomným za účasť a ročnú spoluprácu,
pričom pozval poslancov na pripravenú večeru a ukončil rokovanie miestneho
zastupiteľstva.

Ing. Peter Á g h
prednosta
miestneho úradu

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Zoltán P é k
starosta
mestskej časti

Ing. Olívia Falanga Wurster

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

Boris Vereš

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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