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

Zápisnica
zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 14. 07. 2020
Prítomní:

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

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

-

Navrhnutý program :
01

Otvorenie

02

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 26.05.2020.

03

Správy o činnosti policajných orgánov v mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice za rok 2019.

04

Zmena č.2 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2020.

05

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543/16 o výmere 7,2 m2 pod
novinovým stánkom na trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: MEDIAPRESS Bratislava spol. s.r.o., IČO: 31 384 421, Stará
Vajnorská 9, 831 04 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.

06

Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/34 o výmere 11 m2
pod hromadnou garážou na Korytnickej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Ing. Ladislav Tausinger, Korytnická 7, 821 07 Bratislava, Ing.
Margita Tausingerová, Trávnica 100, 941 46 Trávnica ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.

07

Návrh nájmu predajného stánku č. 16 o výmere 9,24 m2 a pomocných priestorov
o výmere 3,19 m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na
trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech:
Zuzana Kollárová, IČO: 47 751 690, Školská 299, 900 41 Rovinka 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.

08

Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/127 o výmere 15 m2 na
Dudvážskej ul. na dobu určitú do 31.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Písečná Petra, r. Písečná, Dudvážska 5113/35, 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.

09

Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 6070/1 na ul. Svornosti v k.
ú. Podunajské Biskupice pod obojstranným reklamným panelom na obdobie 5-tich
rokov, t. j. do 30. 04. 2025 v prospech spoločnosti Akzent BigBoard a. s., IČO:
44 540 957, Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného
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zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
10

Návrh na zmenu uznesenia č. 172/2018-2022.

11

Akčný plán rozvoja mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

12

Návrh na zmenu územného plánu hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, lokalita
Lesný hon Bratislava – Podunajské Biskupice.

13

Návrh na schválenie uznesenia o uzatvorení nájomných zmlúv na služobné byty.

14

Informatívna správa o opatrovateľskej službe v mestskej časti za rok 2019.

15

Informatívna správa - Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka na školský rok
2020/2021.

16

Informatívna správa - Počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre
školský rok 2020/2021.

17

Informatívna správa – Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2019.

18

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

19

Rôzne, interpelácie poslancov.

20

Záver.

K bodu 01) Otvorenie.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov mestskej časti, prednostku miestneho úradu,
pracovníkov miestneho úradu, prítomných občanov a ďalších hostí. Následne
vyzval poslancov aby sa prezentovali.
prítomní: 10

neprítomní: 5
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov, 5 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: 0

neprítomní: 5

Starosta mestskej časti uviedol návrh programu rokovania miestneho
zastupiteľstva. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu programu
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

Uvedenými hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 196/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
A) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení:

2. overovateľov zápisnice:

Mgr. Barbora Lukáčová - predseda,
Ing. Ildikó Virágová,
Pavol Kubiš
Ing. Michal Drábik,
Boris Boleček
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B) s c h v a ľ u j e
návrh programu rokovania.
K bodu 02) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MiZ dňa 26.05.2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék. Informácie k materiálu
uviedla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Poslanci bez
diskusie pristúpili k hlasovaniu a miestne zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 197/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení prijatých na svojom zasadnutí dňa 26.05.2020.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

K bodu 03) Správy o činnosti policajných orgánov v mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice za rok 2019.
Bod uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék. Na rokovanie sa dostavili
poslanci Mikuláš Krippel, Zuzana Čermanová a Peter Tóth.
Doplňujúce informácie k správe o činnosti Mestskej polície Expozitúry
Bratislava II v MČ Bratislava Podunajské Biskupice za obdobie od 01.01.2019
do 31.12.2019 uviedol veliteľ hl. kom. JUDr. Jaroslav Tuleja. V rámci diskusie
k predloženej správe sa prihlásil poslanec Boris Vereš s otázkou prečo bol
pomocou kamerového systému objasnený iba jeden prípad. Zároveň požiadal
o zvýšené hliadkovanie v okolí obchodného centra Jantár a položil otázku, či je
nejaká perspektíva doplnenia počtov mestských policajtov. JUDr. Jaroslav
Tuleja v súvislosti s kamerovým systémom upozornil na nedostatočný počet
obsluhujúcich príslušníkov mestskej polície. Nový príslušníci sú momentálne
v kurze. Poslanec Pavol Kubiš upozornil na stav, že mestská časť nemá vlastnú
expozitúru mestskej polície. Zároveň upozornil na neprispôsobivých obyvateľov,
ktorý po sebe zanechávajú neporiadok. Jaroslav Tuleja odpovedal, že
organizačnú štruktúru mestskej polície schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Pavol
Hanzel položil otázku, či na základe uvedených skutočností neboli finančné
prostriedky vynaložené na kamerový systém použité zbytočne a či občania
majú možnosť kontroly, overenia akým spôsobom bol riešený ten ktorý podnet.
Odpoveď J. Tuleja – prostriedky na kamerový systém nie sú zbytočne
vynaložené prostriedky, problém je v nedostatočných personálnych kapacitách
mestskej polície a záznamy z kamier sú využívané aj pri vyšetrovaní štátnou
políciou. Občania sa môžu informovať v rámci zákona o slobodnom prístupe
k informáciám, resp. môžu dať podnet na nekonanie hliadky. Starosta mestskej
časti vyslovil v súvislosti s predchádzajúcim obdobím poďakovanie príslušníkom
mestskej polície
Informáciu o činnosti Obvodného oddelenia PZ Bratislava Podunajské
Biskupice v mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice v roku 2019
uviedol riaditeľ OO PZ Bratislava Podunajské Biskupice pplk. Mgr. Karol
Kocourek. Boris Vereš položil otázku, akým spôsobom bola vykonávaná
postriežková služba. Odpoveď pplk. Mgr. K. Kocourek – postriežková služba je
vykonávaná formou civilných hliadok (civilný odev, civilné vozidlá) a hlavne
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v nočných hodinách a je zameraná na drogovú a majetkovú trestnú činnosť.
Pavol Hanzel položil otázku, či existuje štatistika v koľkých prípadoch bol trestný
čin objasnený vďaka kamerovému systému. Odpovedal pplk K. Kocourek
v zmysle, že uvedenú štatistiku si nevedú, keďže každá žiadosť je riešená
formou písomnej žiadosti. Pavol Kubiš sa opýtal na štatistiku ohľadne
vyriešenia drogových deliktov. Odpoveď – požadovaná štatistika môže byť zo
strany OO PZ predložená dodatočne. Starosta mestskej časti vyslovil
poďakovanie za spoluprácu príslušníkom štátnej polície.
Poslanci po diskusii pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 198/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Informačné správy o činnosti policajných orgánov v mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice za rok 2019.
zdržali sa: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

nehlasoval: 0

K bodu 04)

Zmena č.2 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2020.

.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla za
oddelenie ekonomické a správy majetku Mgr. Zuzana Švarc Harisová.
Poslanec Pavol Kubiš poďakoval za doplňujúcu informáciu o čerpaní
rezervného fondu, ktorá bola prílohou predloženého materiálu a požiadal do
budúcna o doplnenie aj o aktuálny stav čerpania pri jednotlivých projektoch.
Po krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 199/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
A. s c h v a ľ u j e
1.)

zmenu č. 2 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2020 v nasledovnej štruktúre
Schválený
rozpočet

Zmena rozpočtu

Upravený
rozpočet

+/žné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy spolu

9 924 965 €
222 993 €
0€
10 147 958 €

+403 098 €
+210 000 €
+ 1 826 968 €
+ 2 440 064 €

10 328 063 €
432 993 €
1 826 968 €
12 558 022 €

bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky spolu

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

+ 403 098 €
+1 766 621 €
0€
+ 2 169 719 €

10 328 063 €
1 907 381 €
13 836 €
12 249 280 €
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B. b e r i e n a v e d o m i e
1.) medzipoložkový presun finančných prostriedkov
2.) presun finančných prostriedkov medzi funkčnými klasifikáciami alebo programami
.
zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 11

proti: 0

K bodu 05)

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543/16 o výmere 7,2 m2
pod novinovým stánkom na trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: MEDIAPRESS Bratislava spol. s.r.o., IČO:
31 384 421, Stará Vajnorská 9, 831 04 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.

Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla
prednostka Ing. Mariana Páleníková. Keďže do diskusie sa nik neprihlásil, dal
starosta mestskej časti hlasovať o predloženom materiály a miestne
zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 200/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
A: s c h v a ľ u j e:
nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543/16 o výmere 7,2 m2 pod novinovým stánkom
na trhovisku Latorická na dobu neurčitú, za cenu vo výške 374,40 €/rok v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., IČO: 31 384 421, Stará
Vajnorská 9, 831 04 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
zabezpečenia kvalitnejších trhových služieb pre občanov mestskej časti .
B: o d p o r ú č a :
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú zmluvu
v zmysle bodu A tohto uznesenia .
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 06)

Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/34 o výmere
11 m2 pod hromadnou garážou na Korytnickej ul. na dobu neurčitú v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Ing. Ladislav Tausinger, Korytnická 7, 821
07 Bratislava, Ing. Margita Tausingerová, Trávnica 100, 941 46 Trávnica 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.

5

Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla
prednostka Ing. Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 201/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
A: s c h v a ľ u j e:
prechod nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/34 o výmere 11 m2 pod hromadnou
garážou na Korytnickej ul. na dobu neurčitú, za cenu vo výške 44,- €/rok v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Ing. Ladislav Tausinger, Korytnická 7, 821 07 Bratislava a Ing. Margita
Tausingerová, Trávnica 100, 941 46 Trávnica 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 – hromadnou garážou, v ktorej sa
nachádza garáž vo vlastníctve nájomcov.
B: o d p o r ú č a :
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú zmluvu
v zmysle bodu A tohto uznesenia .
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 07)

Návrh nájmu predajného stánku č. 16 o výmere 9,24 m2 a pomocných
priestorov o výmere 3,19 m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“
parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Zuzana Kollárová, IČO: 47 751 690, Školská 299, 900
41 Rovinka 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 a doplňujúce informácie predniesla
prednostka Ing. Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 202/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
A: s c h v a ľ u j e:
nájom predajného stánku č.16 o výmere 9,24 m2 a pomocných priestorov o výmere 3,19 m2
nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu
neurčitú, za cenu vo výške 668,13 €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice za účelom predaja
pekárenských výrobkov v prospech: Zuzana Kollárová, IČO: 47 751 690, Školská 299, 900
41 Rovinka 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 zabezpečenia
kvalitnejších trhových služieb pre občanov mestskej časti .
B: o d p o r ú č a:
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať nájomnú zmluvu
v zmysle bodu A tohto uznesenia.
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zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 08)

Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/127 o výmere 15
m2 na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 31.05.2046 v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Písečná Petra, r. Písečná, Dudvážska 5113/35, 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.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla
prednostka Ing. Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 203/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
A: s c h v a ľ u j e:
prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/127 o výmere 15 m2 na Dudvážskej ul.
na dobu určitú do 31.05.2046, za cenu vo výške 60,- €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Písečná Petra, r. Písečná, Dudvážska 5113/35, 821 07 Bratislava ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný stavbou
– garážou vo vlastníctve nájomcu.
B: o d p o r ú č a :
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať dodatok k nájomnej
zmluve v zmysle bodu A tohto uznesenia.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 09)

Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 6070/1 na ul.
Svornosti v k. ú. Podunajské Biskupice pod obojstranným reklamným
panelom na obdobie 5-tich rokov, t. j. do 30. 04. 2025 v prospech spoločnosti
Akzent BigBoard a. s., IČO: 44 540 957, Ivánska cesta 2D, 821 04 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.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla
prednostka Ing. Mariana Páleníková. Do diskusie sa prihlásil poslanec Peter
Tóth, ktorý uviedol, že bude hlasovať proti. Poslanci pristúpili k hlasovaniu

UZNESENIE č. 204/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
A: n e s c h v a ľ u j e:
predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 6070/1 na ul. Svornosti v k. ú. Podunajské
Biskupice pod obojstranným reklamným panelom na obdobie 5-tich rokov, t. j. do 30. 04.
2025 za cenu vo výške 5 000,- €/ rok v prospech spoločnosti Akzent BigBoard a. s., IČO:
44 540 957, Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania predmetu nájmu bez akýchkoľvek
problémov.
B: n e o d p o r ú č a :
starostovi mestskej časti zabezpečiť vypracovanie a následne podpísať dodatok k nájomnej
zmluve v zmysle bodu A tohto uznesenia.
zdržali sa: 3

za: 6

proti: 4

nehlasoval: 0

K bodu 10)

Návrh na zmenu uznesenia č. 172/2018-2022.

neprítomní: 2

Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla
prednostka Ing. Mariana Páleníková. Po krátkej diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 205/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 172/2018 – 2022 prijatého dňa 26.05.2020 a ktorého upravené znenie je
nasledovné:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice vo výške 1 089 280 Eur na:
7. Projekt Mapový geografický informačný systém výške 5 940 €
8. Vybudovanie studne za účelom starostlivosti o trávnik a zabezpečenie vody pre potreby
areálu Tryskáč vo výške 2 300 €
9. Spolufinancovanie vozidla pre triedený odpad 4 040 €
10. Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Vetvárska“
24 000 €
11. Rekonštrukcia stravovacej jednotky ZŠ Podzáhradná 153 000 €
12. Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 200 000 € nasledovne:
a) Lotyšská ulica komplet aj s príjazdovou cestou k zdravotnému stredisku
b) Baltská ulica
c) Ďalšie ulice podľa poradia určeného v akčnom pláne investícií (Bodrocká,
Hronská)
13. Rekonštrukcia detských ihrísk vo výške 175 000 € nasledovne:
a) Rekonštrukcia detského ihriska Podzáhradná
b) Kompletná rekonštrukcia detského ihriska Baltská
c) Kompletná rekonštrukcia detského ihriska Ipeľská
14. Revitalizácia 4 oddychových zón na sídlisku Medzi jarkami vo výške 200 000 €.
15. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy, zateplenia fasády a rekonštrukciu
elektrických rozvodov na ZŠ Bieloruská vo výške 25 000 €.
16. Dofinancovanie „Zeleného srdca Podunajských Biskupíc“ vo výške 150 000 €.
17. Architektonická súťaž a projektová dokumentácia vo výške 150 000 € na:
- Revitalizácia územia vymedzeného ulicami Podzáhradná 49 – 39 a Uzbecká –
parcela registra „C“ č. 5478/30 v k. ú. Podunajské Biskupice (plocha pri pošte)
a priľahlého územia a následnú realizáciu projektu
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-

Revitalizácia územia vymedzeného ulicami Hronská a Latorická – parcela registra „C“
č. 5539/1 v k. ú. Podunajské Biskupice (plocha vedľa Gymnázia F. G. Lorcu)
a priľahlého územia a následnú realizáciu projektu.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 11)

Akčný plán rozvoja mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie uviedla prednostka
miestneho úradu a poslankyňa Barbora Lukáčová. Poslanec Mikuláš Krippel
vyslovil obavy či z časového hľadiska sa stihnú realizovať všetky akcie, ktoré
sú naplánované v akčnom pláne. Po krátkej diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu a prijali

UZNESENIE č. 206/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje:
1. Akčný plán rozvoja Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
2. Aktualizáciu Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
ako samostatný bod rokovania miestneho zastupiteľstva na rokovaní, predmetom
ktorého je rokovanie o návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie.
3. Pravidelný odpočet realizácie Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice vždy k 30.6. a 31.12. a následné predloženie tohto odpočtu na
najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 12)

Návrh na zmenu územného plánu hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007,
lokalita Lesný hon Bratislava – Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie uviedla vedúca
oddelenia územného plánu stavebného poriadku a výstavby Ing. arch. Mária
Urbánková, PhD. Poslankyňa Barbora Lukáčová položila otázku ohľadne
uličnej zelene, kanalizácie, občianskej vybavenosti a dopravnej obslužnosti
zóny. Poslanci následne hlasovali o udelení slova zástupcom investora.

za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

Zástupcovia investora odpovedali, že BVS mala podmienku, aby dažďová
voda nebola zvedená do kanalizácie, občianska vybavenosť je v zóne
plánovaná a nikým nebola daná podmienka realizovania uličnej zelene.
Výstavba I. časti bol schválená v rámci všetkých konaní. Výstavbu MŠ je
možné prediskutovať a riešiť v súčinnosti s mestskou časťou. Poslanec Pavol
Kubiš vyslovil názor, že návrh zmeny územného plánu nebol dostatočne
verejne prezentovaný a prediskutovaný. Poslanci po diskusii pristúpili
k hlasovaniu
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UZNESENIE č. 207/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
a) n e s c h v a ľ u j e
predložený návrh na zmenu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy v lokalite Lesný
hon, MČ Bratislava Podunajské Biskupice;
b) n e p o v e r u j e
starostu MČ, aby v lehote 14-tich dní predložil návrh na zmenu Územného plánu hl.
mesta SR Bratislavy, rok 2007, lokalita Lesný hon, MČ Bratislava – Podunajské
Biskupice orgánu územného plánovania, ktorý je obstarávateľom zmien a doplnkov
Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 – Hlavnému mestu SR Bratislava.
zdržali sa: 7

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 5

proti: 1

K bodu 13)

Návrh na schválenie uznesenia o uzatvorení nájomných zmlúv na služobné
byty.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky Mgr.
Bibiana Guldanová. Poslankyňa Izabella Jégh predložila doplňujúci návrh
uznesenia (bod 4 návrhu uznesenia) Poslanci pristúpili k hlasovaniu v znení
doplňujúceho návrhu poslankyne Izabelly Jégh

UZNESENIE č. 208/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
uzatvorenie zmlúv o nájme služobných bytov, ktoré budú viazané na výkon práce v ZŠ, MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice:
1) v priestore ZŠ Biskupická 21 spoločný nájom bytu
- nájomcovia Mgr. M. Cifrík - pedagogický asistent v ZŠ Biskupická 21 a PhDr. Ing. Vladimír
Kapala, MBA - učiteľ v ZŠ Biskupická 21,
2) v priestore MŠ Estónska 3 spoločný nájom bytu
- nájomkyne Mgr. Mária Ravaszová - učiteľka v ZŠ s MŠ Vetvárska 7 a Bc.Klaudia Kissovávychovávateľka v ŠKD v ZŠ s MŠ Vetvárska 7,
3) v priestore MŠ Estónska 7
- nájomkyňa Mgr. Katarína Bitterová – zástupkyňa riaditeľky, učiteľka v ZŠ s MŠ Vetvárska 7
4) rekonštrukciu bytov na Estónskej ulici č. 3 a 7 do 31.8.2020 s odpočtom o priebehu
rekonštrukcie dňa 15.8.2020.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 14)

Informatívna správa o opatrovateľskej službe v mestskej časti za rok 2019.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Bibiana Guldanová. Poslanci bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali:
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UZNESENIE č. 209/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie
Informatívnu správu o opatrovateľskej službe v mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice za rok 2019.
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 15)

Informatívna správa - Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka na školský rok
2020/2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Vedúca oddelenia školstva a kultúry
PaedDr. Beata Biksadská predniesla k správe doplňujúce informácie. V rámci
diskusie uviedla stanovisko komisie školstva, kultúry, mládeže a športu
poslankyňa Barbora Lukáčová. Poslanci následne pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali:

UZNESENIE č. 210/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
Informatívnu správu - Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021.

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 16)

Informatívna správa - Počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
pre školský rok 2020/2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla PaedDr.
Beata Biksadská, pričom zároveň informovala o stanovisku komisie školstva,
kultúry, mládeže a športu. Barbora Lukáčová vyslovila potrebu zriadenia
a vybudovania novej materskej školy z dôvodu už nedostatočných kapacít.
Poslanec Mikuláš Krippel vyslovil požiadavku umiestňovať v materských
školách deti predovšetkým a prednostne tie, ktoré majú trvalý pobyt
v mestskej časti. Odpovedala PaedDr. Beata Biksadská, ktorá uviedla že
z celkového počtu detí v materských školách je 90 % detí s trvalým pobytom
v mestskej časti. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 211/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
Informatívnu správu - Počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre školský rok 2020/2021.
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zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 17)

Informatívna správa – Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2019.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Vedúca oddelenia školstva a kultúry
PaedDr. Beata Biksadská predniesla k správe doplňujúce informácie.V rámci
diskusie vyslovila poslankyňa Ildikó Virágová potrebu zrušenia platného VZN
o CIIC. Poslankyňa Izabella Jégh poukázala na problém sťahovania knižnice
z priestorov DK Vesna a dala pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia –
doplnenie bodu 2 uznesenia. Barbora Lukáčová podporila návrh poslankyne
Jégh. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o doplňujúcom návrhu
poslankyne Izabelly Jégh.

za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Následne poslanci pristúpil k hlasovaniu o správe ako celku a prijali
UZNESENIE č. 212/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
1. b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu - Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2019.
2. ž i a d a
predloženie dispozičného návrhu traktu (krídla) v ZŠ Biskupická 21, ktorý sa prenajíma SOŠ
Hagma, so zapracovaním dispozičného návrhu knižnice tak, aby ostatné priestory traktu
mohli slúžiť pre ZŠ Biskupická 21 a k septembru 2020 o predloženie rozvojového plánu
knižnice a následne návrh na zmenu rozpočtu.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva opustil poslanec Mikuláš Krippel.
K bodu 18)

Informatívna správa o stave čistoty a poriadku na území mestskej časti
a činnosti na úseku odpadového hospodárstva.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Vedúci oddelenia životného prostredia
Ing. Eduard Vandriak uviedol k predloženej správe doplňujúce informácie.
Poslankyňa Izabella Jégh predniesla doplňujúci návrh k zneniu návrhu
uznesenia – doplnenie bodu 2 uznesenia. Poslanec Boris Vereš sa opýtal na
osádzanie nových odpadkových košov, či sú funkčné fotopasce a nelegálnu
skládku na ulici Svornosti. Odpovedal Ing. Eduard Vandriak v zmysle, že
odstránenie predmetnej skládky je v riešení, rovnako ako výmena košov
a oprava ich osadenia a nainštalované fotopasce zatiaľ neodhalili žiadne
porušenie predpisov. Poslankyňa Daňková sa opýtala na odstránené koše
z lokality na Uzbeckej, kde sa rekonštruoval chodník. Ing. Eduard Vandriak
odpovedal, že tieto boli odstránené v dôsledku rekonštrukcie a v najbližšej
dobe budú osadené na svoje pôvodné miesta. Po diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu o doplňujúcom návrhu poslankyne Izabelly Jégh

za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní: 3

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o správe ako celku a prijali
UZNESENIE č. 213/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
1. b e r i e n a

vedomie

lnformáciu o stave čistoty a poriadku na území MČ a činnosti na úseku odpadového
hospodárstva.
2. ž i a d a
zodpovedných miestneho úradu, aby urýchlene vyvolali rokovanie s oddelením životného
prostredia a odpadového hospodárstva magistrátu, aby nimi rozmiestnené kontajnery pri
nemocnici na Krajinskej ulici a pri cintoríne na Šamorínskej ulici vyprázdňovali najmenej
dvakrát do týždňa
zdržali sa: 0

za: 13

proti: 0

K bodu 19)

Rôzne, interpelácie poslancov.

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Ildikó Virágová
1) Uviedla podnet od občana – Ide o lokality separovaného odpadu na Krajinskej
ul. pri nemocnici a hlavne na Šamorínskej ul. za cintorínom. Dlhodobo sú tieto
"hniezda" kontajnerov na separovaný odpad zneužívané nie obyvateľmi
Podunajských Biskupíc, ktorí napriek preplneným smetiakom dávajú odpad
vedľa kontajnerov. Riešením by bolo zrušenie týchto kontajnerových "hniezd".
2) Požiadala o zverejnenie nového organizačného poriadku na webovej stránke
mestskej časti.
3) Požiadala o informáciu o harmonograme prác opravy strechy na ZŠ Vetvárska
a uvedenie, kedy sú stanovené kontrolné dni.
Odpovedala Ing. Mariana Páleníková:
Rekonštrukčné práce sa začínajú 15.7.2020 a kontrolné dni sú stanovené na každý
utorok o 10.00 hod.
4) Spýtala sa, či bola vyvodená zodpovednosť za vrátenie finančných
prostriedkov
Bratislavskému
samosprávnemu
kraju
v súvislosti
s vybudovaním dažďovej záhrady.
Odpovedala Ing. Mariana Páleníková:
Skutočnosti budú preverené a bude vypracované písomné stanovisko.
Zuzana Čermanová
1) Spýtala sa, či by bolo vyhradené nejaké miesto na zriadenie ohniska resp.
miesta na opekanie.
Odpovedal Ing. Eduard Vandriak:
Miestny úrad sa uvedeným bude zaoberať a hľadať vhodné riešenie.
2) Položila otázku, či už boli nejaké rokovania ohľadne zavedenia mestskej
dopravy v lokalite Podunajskej brány.
Odpovedal Ing. Eduard Vandriak:
Požiadavky už boli zaslané hlavnému mestu.
3) Spýtala sa na VZN ohľadne príspevku pri narodení dieťaťa, kde sa vyžaduje
potvrdenie od lekára.
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4)

Odpovedala Mgr. Zuzana Dinková
Pri príspevku, ktorý poskytuje mestská časť sa lekárske potvrdenie nevyžaduje.
Predniesla požiadavku na odstránenie poškodených hracích prvkov na
detskom ihrisku Latorická.
Odpovedal Ing. Eduard Vandriak:
Miestny úrad vie o tejto požiadavke a poškodené hracie prvky budú odstránené.

Pavol Kubiš
1)
2)
3)
4)
5)

Vyslovil požiadavku na vianočný stromček – vysadenie na sídlisku Medzijarky.
Poukázal na uvoľnenú dlažbu na parkovisku pri OC Jantár a požiadal o opravu
ako aj o nakreslenie stredovej čiary „zákaz parkovania“.
Nové koše na Medzijarkoch boli osadené v malom množstve, chýbajú koše
a vrecká na exkrementy.
Požiadal o odstránenie dvoch poškodených lavičiek.
Požiadal o nastavenie hlasovacieho zariadenia spôsobom aby boli farebne
vyznačené výsledky jednotlivých hlasovaní.

Pavol Hanzel
1) Neboli doriešené futbalové bránky na ihrisku na Podzáhradnej ulici.
Odpovedal Ing. Eduard Vandriak:
Futbalové bránky budú osadené
2) Požiadal o orezy konárov na Estónskej ulici, kde padajú konáre popri detskom
ihrisku a zostal visieť nalomený mohutný konár.
Odpovedal Ing. Eduard Vandriak:
Uvedené bude riešené v najbližšej dobe.
3) Detské ihrisko na Podzáhradnej ulici pri Bille – požiadal o dosypanie
kamienkov.
4) Upozornil na sťažnosti obyvateľov na rôzne výšky kosenia ako aj na
neskoré odnášanie pokosenej trávy, ktorá je následne rozfúkaná.
Boris Vereš
1)
Na Vrakuskej ceste pri zastávke MHD bol vyrezaný starý kôš a nebol osadený
nový, pričom na danom mieste vznikajú kôpky odpadkov.
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva opustili poslanci Pavol Hanzel a Zuzana Čermanová.
Izabella Jégh – podala písomné interpelácie
1) Pri organizovaní kultúrneho podujatia v septembri „súťaž vo varení gulášu“
ako sa budú dať dodržať pokyny (odstupy, počet návštevníkov) ? Čo to bude
stáť resp. koľko je na to vyčlenených finančných prostriedkov ?
2) Má už Národopisná izba nové priestory ? Kto bude za ňu zodpovedný ?
3) V rámci plánovanej výsadby stromov – koľko stromov sa bude sadiť a v akých
lokalitách ? Kto bude zabezpečovať starostlivosť o tieto stromy, hrabať lístie?
4) Vyznačenie státia na Nákupnej ulici je už vyblednuté a autá stoja hoci ako.
5) Reagovala na odpoveď na svoju interpeláciu z 26.5.2020 - Parkovanie na
miestnych komunikáciách Hviezdna, Petöfiho je v kompetencii mestskej časti
a tá by to mala zabezpečiť.
6) Požiadala o vyčíslenie mesačných nákladov za zabezpečovanie externého
archívu.
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Položila otázku
7) Ako budú použité prostriedky, ktoré sa získajú pri uvedených akciách?
Odpoveď PaedDr. Beta Biksadská
Výťažok z týchto akcií bude použitý podobne ako v predchádzajúcom období - pre
školy
Barbora Lukáčová
1) Poukázala na vyschnuté orechy na Biskupickej ulici, ktoré je potrebné vyrúbať
aj mimo výrubového obdobia, keďže sú doslova život ohrozujúce.
2) Požiadala o riešenie uličnej zelene (Nákovná ulica – obnovenie zelených plôch).
3) Poukázala na nutnosť riešenia mestskej hromadnej dopravy v lokalite
Podunajskej brány.
4) Požiadala o verejnú prezentáciu projektu „Zelené srdce“, či boli zapracované
všetky požiadavky.
5) Poukázala na skutočnosť, že pri vybudovaní chodníka nebol doriešený prechod
pre chodcov Linzbothova – Nákovná – Biskupická.
6) Požiadala o väčšiu starostlivosť a údržbu detských ihrísk v časti starej obce.
Iveta Daňková
1) Upozornila na Topole na Podzáhradnej ulici, ktoré sú vyschnuté a požiadala
o kontrolu stromov aj na ostatných uliciach (Bodrocká, Dudvážska).
Odpovedal Ing. Eduard Vandriak:
Poverený pracovník oddelenia preverí uvedenú situáciu a stav stromov.
2) Upozornila na odrezané dopravné koly.
Odpovedal Ing. Eduard Vandriak:
Dopravné koly budú obnovené.
3) Poukázala na upchaný kanálový vpust Komárovská – Kazanská.
Odpovedal Ing. Eduard Vandriak:
Požiadavka na vyčistenie bola zaslaná na dispečing hlavného mesta, čo už aj hlavné
mesto riešilo.
4) Požiadala o vyznačenie vodorovného značenia v časti Komárovská – Kazanská
pri škôlke, kde by bolo vhodné vyznačiť prechod pre chodcov.
Boris Boleček
1) Požiadal o odstránenie kusu betónu Na Estónskej ulici na kolobežkovej dráhe.
2) Požiadal o orez stromu medzi Estónskou 52 a kotolňou.
3) Upozornil na kanálový vpust pri základnej škole Bieloruská, ktorý počas
posledného dažďa bol opätovne zatopený.
Odpovedal Ing. Eduard Vandriak
Uvedený stav bude preverený a riešený v blízkej dobe.
4) Poukázal na odstavený autovrak na Bieloruskej ulici, kde je nalepené
oznámenie od obce, ale je už vyblednuté a nečitateľné.
Odpovedal Ing. Eduard Vandriak
Uviedol, že výzva na odstránenie vraku je evidovaná s presným dátumom vystavenia,
pričom následne plynú lehoty pre ďalšie konanie.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu o udelení slova občianke.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1
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neprítomní: 5

občianka Viera Pappová
1) Poukázala na zrekonštruované trhovisko na Latorickej, kde sa pozabudlo na
drobnopestovateľov a nezabezpečili sa pre nich predajné stoly.
2) Poukázala na vybudovaný cyklochodník na Jegenešskej ulici, na ktorom nie je
zabezpečená dostatočná údržba (prerastajúca tráva a zasahujúce vyrastené
stromy do chodníka).
3) Poukázala na neudržiavané informačné tabule v Biskupickom lesíku.
4) Poukázala na nepokosenú trávu a orez drevín v okolí materských škôl.
5) Požiadala o častejšiu kontrolu okolia MŠ Podzáhradná mestskou políciou, kde
na múrikoch posedávajú neprispôsobivý občania a požívajú alkoholické
nápoje.
6) Poukázala na neprimerané parkovanie na chodníkoch na Podzáhradnej ulici
(pri bytových domoch), požiadala o riešenie mestskou políciou.
7) Upozornila na dezolátny stav ulice Podzáhradná (časť slepá ulica).
Starosta mestskej časti uviedol, že na uvedené dotazy bude odpovedané písomne.

K bodu 20)

Záver.
Prednostka miestneho úradu informovala o pripravenom návrhu nového
rokovacieho poriadku a etickom kódexe voleného predstaviteľa samosprávy,
ktoré budú zaslané poslancom na spripomienkovanie. Na záver starosta
mestskej časti poďakoval poslancom a prítomným za účasť.

..................................................
Ing. Mariana P á l e n í k o v á
prednostka
miestneho úradu

Overovatelia zápisnice:

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

Mgr. Michal Drábik

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

Boris Boleček

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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