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

Zápisnica
zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 08. 12. 2020
Prítomní:

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

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

-

Navrhnutý program :
01

Otvorenie

02

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 22.09.2020 a dňa 28.10.2020.

03

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti.

04

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

05

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice č...../2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice

06

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. ..... / 2020, 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 2021

07

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice č. ..... / 2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2011 o poskytovaní
konzultačných poradenských výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom
Cezhraničného informačného a impulzného centra (ďalej len CIIC) a ich úhradách zo
dňa 14.06.2011.

08

Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej
časti Bratislava-Podunajské Biskupice

09

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č....../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č,.812019 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel

10

Návrh - Dodatok č. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

11

Návrh Memoranda o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Podunajské
Biskupice a Hviezdnou 1, s.r.o a Hviezdnou 2, s.r.o.

12

Návrh nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 4998 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 386 m2 a parc. č. 4997 - záhrady o výmere 480 m2 na Kovovej ul. na dobu
neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech : Peter Šarközi, Kovová 18, 821
1

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
13

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 24 m2 pod letným
exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Espresso SPEEDY“ na
Korytnickej ul. 3/a, na dobu určitú t. j. od 10.12. 2020 do 31.03.2021 v prospech
prevádzkovateľa: Milan Baláţ – M.B.I., IČO: 36 908 266, Korytnická 5162/1, 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

14

Návrh na uzatvorenie Dohody o vysporiadaní pohľadávok

15

Návrh - Zrušenie uznesení.

16

Návrh prevádzkovej doby pre prevádzkareň Penový raj Samoobsluţná
autoumyváreň, Závodná ul., 821 06 Bratislava prevádzkovateľa: M&S GLOBWASH,
a.s., Komenského 10D, 974 01 Banská Bystrica

17

Schválenie zástupcu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice do funkcie
konateľa obchodnej spoločnosti.

18

Návrh
1. na voľbu člena Miestnej rady
2. na doplnenie členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice.

19

Informácia o výsledku preskúmania aktuálnosti Územného plánu zóny Centrum Podunajské Biskupice, v znení zmien a doplnkov

20

Informácia o priebehu údrţby verejnej a cestnej zelene v r.2020 a návrh údrţby
verejnej a cestnej zelene na rok 2021.

21

Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manţelstva na rok
2021.

22

Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti za rok 2020 za
obdobie január – november 2020.

23

Rámcový plán práce Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na rok 2021.

24

Informatívna správa - Plán činnosti Miestnej kniţnice Podunajské Biskupice na rok
2021.

25

Informatívna správa - Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti základných a materských škôl za školský rok 2019/2020.

26

Informatívna správa o počtoch ţiakov základných škôl a údaje o počtoch detí
materských škôl podľa stavu k 15.09.2020

27

Rôzne, interpelácie poslancov.

28

Záver.

K bodu 01) Otvorenie.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov mestskej časti, prednostku miestneho úradu,
pracovníkov miestneho úradu, hostí a občanov mestskej časti. Následne vyzval
poslancov aby sa prezentovali.
prítomní: 11

neprítomní: 4

2

Konštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných 11 poslancov t.j. miestne
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci na výzvu starostu pristúpili
k hlasovaniu o návrhu zloţenia návrhovej komisie a overovateľoch zápisnice.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

Starosta mestskej časti uviedol návrh programu rokovania miestneho
zastupiteľstva, pričom uviedol, ţe na základe dodatočne zistených skutočností
sťahuje z rokovania bod č. 12. Poslankyňa Olívia Falanga Wurster predniesla
procedurálny návrh na rozčlenenie bodu 18 navrhovaného programu na body
18a) „Návrh na odvolanie a voľbu člena Miestnej rady“ a 18b) „Návrh na
odvolanie a voľbu členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice“, s tým, aby sa osobitne hlasovalo
o zmenách v miestnej rade a zmenách jednotlivých členov komisií miestneho
zastupiteľstva. V rámci diskusie vystúpila poslankyňa Ildikó Virágová s otázkou,
či by nemal byť z programu rokovania stiahnutý aj bod 15, keďţe súvisí
s obsahom stiahnutého bodu č. 12. Odpovedala prednostka miestneho úradu
Ing. Mariana Páleníková potvrdila, ţe uvedený bod súvisí so stiahnutým bodom
rokovania, ale keďţe nedošlo k plneniu daných uznesení, poslanci môţu
rozhodnúť o ich zrušení. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu
o pozmeňujúcom návrhu programu poslankyne Falanga Wurster
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

Následne dal starosta mestskej časti hlasovať o návrhu programu v znení
pozmeňujúceho návrhu.
za: 10

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 4

Uvedenými hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 237/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

A) s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zloţení:

Pavol Kubiš - predseda,
Mgr. Stanislav Koiš,
Boris Boleček

2. overovateľov zápisnice:

Ing. Peter Tóth,
Ing. Roman Lamoš
B) s c h v a ľ u j e

upravený návrh programu rokovania:
bod č. 12 stiahnutý starostom mestskej časti z rokovania
bod č. 18 sa rozčleňuje na:
bod č. 18a) Návrh na odvolanie a voľbu člena miestnej rady.
bod č. 18b) Návrh na odvolanie a voľbu členov komisií miestneho zastupiteľstva.
K bodu 02) Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 22.09.2020 a dňa
28.10.2020.
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Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému materiálu
predniesla prednostka miestneho úradu. Poslankyňa Olívia Falanga Wurster v rámci diskusie
uviedla pripomienku k odpovedi na svoju interpeláciu ohľadne chodníka na Biskupickej ulici.
Napriek tomu, ţe vedúci oddelenia ŢP,OaCH odpovedal, ţe predmetný chodník bol
v mesiaci október vyčistený, podľa pani poslankyne zostal v rovnakom stave. Odpovedala
prednostka miestneho úradu, ţe uvedená skutočnosť bude preverená a na základe zistení
bude vykonaná náprava. Keďţe do diskusie sa uţ nik neprihlásil, poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 238/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní

berie na vedomie
predloţené kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach dňa 22.09.2020 a
28.10.2020.

za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 0

K bodu 03) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol miestny kontrolór
Mgr. Ján Komara. V rámci diskusie vystúpila poslankyňa Ildikó Virágová a vyjadrila k správe
z kontroly dodrţiavania prideľovania bytov v zmysle, ţe uvedené zistenia si uţ poslanci
vypočuli zo správy predchádzajúcej kontrolórky. V rovnakom zmysle sa vyjadril aj poslanec
Roman Lamoš a vyjadril poţiadavku aby sa pri uvedených zisteniach do budúcnosti
zrealizovala aj náprava. Poslanec Pavol Kubiš poukázal na priame zadanie verejného
obstarávania pri projekte „Daţďová záhrada“ a poukázal na to, ţe mestská časť obstaráva
cez portál „ktorý je v regióne málo vyuţívaný“ a zároveň sa opýtal na riešenie uvedených
pochybení. Odpovedal starosta mestskej časti a prednostka miestneho úradu, ţe uvedené
zistenia budú preverené a z pochybení bude vyvodená aj pracovno-právna zodpovednosť.
Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 239/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
predloţeného materiálu
berie na vedomie
1. Správu z kontroly zabezpečenia záujmov mestskej časti v uzatváraných zmluvách o dielo
s dôrazom na vyuţívanie inštitútu zmluvnej pokuty ako osobitného zabezpečovacieho
prostriedku pre prípad porušenia zmluvne dohodnutých povinností (bankové záruky),
2. Správu z kontroly dodrţiavania podmienok prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve
alebo správe mestskej časti, analýza ich efektívnosti,
3. Správu z kontroly zúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja na úhradu časti nákladov projektu: "Daţďová záhrada".
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní: 4

K bodu 04)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedol miestny kontrolór Mgr.
Ján Komara. Poslanec Pavol Kubiš poţiadal miestneho kontrolóra aby sa v rámci tematickej
kontroly zadávania zákaziek zameral aj na zákazky, ktoré nemali a mali byť realizované
v rámci verejného obstarávania. Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 240/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
predloţeného Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti
Bratislava - Podunajské Biskupice na I. polrok 2021
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice na I. polrok 2021.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 05) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice č...../2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce a objasňujúce informácie predniesla
vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku Ing. Iveta Laurovičová. Po krátkej diskusii
poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 241/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
s c h v a ľ u j e:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
zo dňa 08.12.2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice s účinnosťou od 01.01.2021.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 06) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. ..... / 2020, 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 2021
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali
UZNESENIE č. 242/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
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schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, 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 2021
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 07) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice č. ..... / 2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2011
o poskytovaní konzultačných poradenských výkonov a organizovanie školiacich
aktivít referátom Cezhraničného informačného a impulzného centra (ďalej len
CIIC) a ich úhradách zo dňa 14.06.2011.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k materiálu predniesla vedúca
oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beata Biksadská. Poslankyňa Ildikó Virágová sa
opýtala, či sa v budove DK Vesna nachádza ešte nejaká prevádzka. Vedúca oddelenia
školstva a kultúry odpovedala, ţe na prízemí budovy sa nachádza ešte pobočka miestnej
kniţnice, ktorá by sa mala sťahovať do nových priestorov. Po diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 243/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
predloţeného návrhu
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice č. 5 / 2020
zo dňa 08.12.2020, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice č. 1/2011 o poskytovaní konzultačných, poradenských výkonov
a organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného informačného a impulzného
centra (ďalej len CIIC) a ich úhradách zo dňa 14.06.2011.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 08) Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce a objasňujúce informácie k materiálu
uviedla vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky Mgr. Bibiána
Guldanová. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 244/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
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schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice č. 6 / 2020 zo dňa 08.12.2020, s účinnosťou od 1. januára 2021.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 09) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č....../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení všeobecne
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č,.812019
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol vedúci oddelenia
ţivotného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva Ing. Stanislav Štěrba. Bez diskusie
poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 245/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č ..../2020, zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

za: 11

proti: 0

K bodu 10)

Návrh - Dodatok č. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol vedúci oddelenia
ţivotného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva Ing. Stanislav Štěrba. Bez diskusie
poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 246/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Dodatku č. .............. Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy z ............ .
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 11) Návrh Memoranda o spolupráci medzi Mestskou časťou
Podunajské Biskupice a Hviezdnou 1, s.r.o a Hviezdnou 2, s.r.o.
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Bratislava

–

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. V rámci diskusie vystúpil poslanec Peter Tóth
s otázkami, „prečo predkladaný materiál nebol prerokovaný v jednotlivých komisiách , okrem
komisie kultúry a športu?“ a „či betónové zábrany oproti zdravotnému stredisku na Učiteľskej
ulici osadila daná spoločnosť?“ a „k čomu predkladané memorandum zaväzuje mestskú
časť a kto bude znášať náklady na zmenu územného plánu?“. Zástupkyňa majiteľa
spoločnosti Segečová odpovedala, ţe náklady bude sanovať v plnej miere ich spoločnosť.
K otázke priestoru oproti zdravotnému stredisku zástupkyňa majiteľa odpovedala, ţe sa
nejedná o verejný priestor, ale o pozemky v súkromnom vlastníctve a práve z toho dôvodu
bol aj oplotený, zároveň uviedla, ţe memorandum zaväzuje predovšetkým investora.
Poslankyňa Olívia Falanga Wurster navrhla rozšíriť znenie uznesenia o bod 2). Poslanec
Michal Drábik sa opýtal na ozrejmenie histórie predmetných spoločností. Pani Segečová
odpovedala v zmysle, ţe predmetné spoločnosti boli zaloţené z dôvodu realizácie daného
projektu. Po následnej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu
poslankyne Olívii Falanga Wurster
za: 10

proti: 0

zdrţali sa: 1

nehlasoval: 0

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu
pozmeňujúceho návrhu a svojim hlasovaním prijali

uznesenia

neprítomní: 4
v znení

prijatého

UZNESENIE č. 247/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní

1) schvaľuje
Memorandum o spolupráci uzatvorené v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník medzi stranami: Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
a Hviezdna 1, s.r.o IČO : 50 530 143 a Hviezda 2, s.r.o IČO : 50 530 810

2) ţ i a d a
miestny úrad najneskôr do 10. februára 2021 o odsúhlasenie rozsahu všetkých prác
súvisiacich s predmetom memoranda, ktoré má zabezpečiť spoločnosť Hviezdna 1, s.r.o.
a Hviezdna 2, s.r.o.
za: 10

proti: 0

zdrţali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 13) Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 24 m2 pod
letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Espresso SPEEDY“
na Korytnickej ul. 3/a, na dobu určitú t. j. od 10.12. 2020 do 31.03.2021
v prospech prevádzkovateľa: Milan Baláţ – M.B.I., IČO: 36 908 266, Korytnická
5162/1, 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
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali
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UZNESENIE č. 248/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní

schvaľuje
nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 24 m2 pod letným exteriérovým
sedením v nadväznosti na prevádzku „Espresso SPEEDY“ na Korytnickej ul. 3/a, na dobu
určitú t. j. od 10.12.2020 do 31.03.2021 so zníţením nájomného o 50 % v prospech
prevádzkovateľa: Milan Baláţ – M. B. I., IČO: 36 908 266, Korytnická 5162/1, 821 06
Bratislava v k. ú. Podunajské Biskupice 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 zachovania poskytovania sluţieb občanom Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.
zdrţali sa: 0

za: 11

proti: 0

nehlasoval: 0

K bodu 14)

Návrh na uzatvorenie Dohody o vysporiadaní pohľadávok

neprítomní: 4

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali
UZNESENIE č. 249/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní

schvaľuje
uzatvorenie Dohody o vysporiadaní pohľadávok vo výške 784,97 € medzi Mestskou časťou
Bratislava – Podunajské Biskupice a spoločnosťou HWG SERVICE s.r.o., IČO: 50 511 459
zdrţali sa: 0

za: 11

proti: 0

K bodu 15)

Návrh - Zrušenie uznesení.

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali
UZNESENIE č. 250/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní

ruší:
1/

Uznesenie č. 366/2014-2018 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 12.12.2017

2/

Uznesenie č. 367/2014-2018 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 12.12.2017
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3/

Uznesenie č. 368/2014-2018 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 12.12.2017

4/

Uznesenie č. 369/2014-2018 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 12.12.2017

5/

Uznesenie č. 370/2014-2018 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 12.12.2017

6/

Uznesenie č. 371/2014-2018 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 12.12.2017

za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 16) Návrh prevádzkovej doby pre prevádzkareň Penový raj Samoobsluţná
autoumyváreň, Závodná ul., 821 06 Bratislava prevádzkovateľa: M&S
GLOBWASH, a.s., Komenského 10D, 974 01 Banská Bystrica
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla prednostka
miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková, pričom uviedla, ţe komisia finančná miestneho
zastupiteľstva, neodporúča predloţené uznesenie schváliť. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 251/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
prevádzkovú dobu pre prevádzkareň: Penový raj Samoobsluţná autoumyváreň, Závodná
ul., 821 06 Bratislava prevádzkovateľa: M&S GLOBWASH, a.s., Komenského 10D, 974 01
Banská Bystrica v rozpätí:
00.00 h. – 24.00 h.
00.00 h. – 24.00 h..
00.00 h. – 24.00 h.
00.00 h. – 24.00 h.
00.00 h. – 24.00 h.
00.00 h. – 24.00 h.
00.00 h. – 24.00 h.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
za: 9

proti: 1

zdrţali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 17) Schválenie zástupcu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice do
funkcie konateľa obchodnej spoločnosti.
Bod uviedol starosta mestskej časti a upresňujúce a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková, pričom uviedla. Poslanec Pavol Kubiš
uviedol, ţe sa nezúčastní hlasovania. Poslankyňa Ildikó Virágová vyslovila pochybnosti
o zákonnosti vyhlásenia výberového konania. Odpovedala prednostka miestneho úradu,
v zmysle, ţe pri vyhlasovaní výberového konania nebolo pochybené a bolo postupované
v zákonným spôsobom. Poslanec Boris Vereš poţiadal do budúcnosti, aby úrad zverejňoval
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obdobné záleţitosti na viacerých portáloch. Po diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali
UZNESENIE č. 252/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
materiálu, na základe § 15 ods. 2 písm. i) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v spojitosti s § 11 ods.4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a § 125 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník:
1. o d v o l á v a
Ing. Ivetu Györgyovú z funkcie konateľa spoločnosti Bytový podnik Podunajské
Biskupice, s.r.o, so sídlom Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO : 35 8153 53.
2. v y m e n ú v a
Ing. Tibora Pogánya do funkcie konateľa spoločnosti Bytový podnik Podunajské
Biskupice, s.r.o, so sídlom Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO : 35 8153 53.
za: 8

proti: 0

zdrţali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

Na základe prednesenej poţiadavky zástupkyne starostu, bolo miestne zastupiteľstvo
prerušené na 5 minútovú prestávku.
K bodu 18a) Návrh na odvolanie a voľbu člena Miestnej rady.
Bod uviedol starosta mestskej časti a upresňujúce a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu o odvolaní člena miestnej rady
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

následne poslanci pristúpili k voľbe člena miestnej rady
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

uvedenými hlasovaniami poslanci miestneho zastupiteľstva prijali
UZNESENIE č. 253/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní pre
volebné obdobie 2018 - 2022
1. o d v o l á v a
člena Miestnej rady : Pavla Hanzela
2. v o l í
člena Miestnej rady : Mgr. Stanislava Koiša
Bod č. 18b): Návrh na odvolanie a voľbu členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
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Bod uviedol starosta mestskej časti a upresňujúce a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Poslanec Pavol Kubiš predniesol
pozmeňujúci návrh na predsedu komisie územného plánu, výstavby, ţivotného prostredia,
odpadov a cestného hospodárstva, za ktorého navrhol poslanca Romana Lamoša.
za: 7

proti: 0

zdrţali sa: 3

nehlasoval: 1

neprítomní: 4

následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o odvolaní predsedu a člena komisie územného
lánu, výstavby, ţivotného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva Pavla Kubiša
za: 10

proti: 0

zdrţali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o voľbe predsedu komisie územného lánu,
výstavby, ţivotného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva Ing. Romana Lamoša
za: 9

proti: 0

zdrţali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o voľbe člena komisie školstva, kultúry, mládeţe
a športu Mgr. Stanislava Koiša
za: 9

proti: 2

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o odvolaní člena komisie školstva, kultúry, mládeţe
a športu Pavla Hanzela
za: 8

proti: 2

zdrţali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o voľbe člena komisie územného lánu, výstavby,
ţivotného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva Pavla Hanzela
za: 7

proti: 2

zdrţali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

Uvedenými hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 254/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
pre volebné obdobie 2018 - 2022
odvoláva

1. člena a predsedu komisie územného plánu, výstavby, ţivotného prostredia,
odpadov a cestného hospodárstva : Pavla Kubiša
2. člena komisie školstva, kultúry, mládeţe a športu : Pavla Hanzela
volí

1. člena komisie územného plánu, výstavby, ţivotného prostredia, odpadov
a cestného hospodárstva: Pavla Hanzela
2. člena komisie školstva, kultúry, mládeţe a športu: Mgr. Stanislava Koiša
3. predsedu komisie územného plánu, výstavby, ţivotného prostredia, odpadov
a cestného hospodárstva:: Ing. Romana Lamoša
za: 14

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 0

K bodu 19) Informácia o výsledku preskúmania aktuálnosti Územného plánu zóny Centrum
- Podunajské Biskupice, v znení zmien a doplnkov
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Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca oddelenia
územného plánu, stavebného poriadku a výstavby Ing. arch. Mária Urbánková, PhD.
a odborne spôsobilá osoba, ktorá vypracovala posudok Ing. Borková. Bez diskusie poslanci
pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 255/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní

a) b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o výsledku preskúmania aktuálnosti Územného plánu zóny Centrum Podunajské Biskupice, v znení zmien a doplnkov
b) b e r i e n a v e d o m i e
zahájenie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 4/2020 Územného plánu zóny Centrum
- Podunajské Biskupice, na podklade podnetu na zmeny vo funkčno- priestorovom bloku
2.4., s podmienkou zabezpečenia úplnej úhrady nákladov na obstaranie od predkladateľa
podnetu.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 20) Informácia o priebehu údrţby verejnej a cestnej zelene v r.2020 a návrh údrţby
verejnej a cestnej zelene na rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol vedúci oddelenia
ţivotného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva Ing. Stanislav Štěrba. Bez diskusie
poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 256/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
predloţenú Informáciu o priebehu údrţby verejnej a cestnej zelene v r.2020 a návrh údrţby
verejnej a cestnej zelene na rok 2021.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 21) Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manţelstva
na rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla vedúca matričného
úradu Mgr. Zuzana Dinková. Poslanci bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 257/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
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schvaľuje
predloţenú dôvodovú správu k „Určeniu sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri
uzatváraní manţelstva na rok 2021“.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 22) Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti za rok 2020
za obdobie január – november 2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a upresňujúce a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 258/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti vo výške 30% z mesačného platu
za obdobie od 01. januára 2020 do 30. novembra 2020.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 23) Rámcový plán práce Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice na rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a upresňujúce a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Poslanec Peter Tóth upozornil na
opravu termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva z 24.02.2021 na 23.02.2021. Následne
poslanci pristúpili k hlasovaniu o upravenom návrhu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 259/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
predloţený Rámcový plán práce Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2021 vrátane termínov zasadnutí.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 24) Informatívna správa - Plán činnosti Miestnej kniţnice Podunajské Biskupice na
rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla PaedDr. Beata
Biksadská. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 260/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
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berie na vedomie
Informatívnu správu - Plán činnosti Miestnej kniţnice Podunajské Biskupice na rok 2021.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 25) Informatívna správa - Správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2019/2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla PaedDr. Beata
Biksadská. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 261/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Informatívnu správu: Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
základných a materských škôl za školský rok 2019/2020.
za: 11

proti: 0

zdrţali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 26) Informatívna správa o počtoch ţiakov základných škôl a údaje o počtoch detí
materských škôl podľa stavu k 15.09.2020
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla PaedDr. Beata
Biksadská. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 262/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
berie na vedomie
Informatívnu správu - Informatívna správa o počtoch ţiakov základných škôl a údaje
o počtoch detí materských škôl podľa stavu k 15.09.2020.
zdrţali sa: 0

za: 11

proti: 0

K bodu 27)

Rôzne, interpelácie poslancov.

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

Olívia Falanga Wurster
Opýtala sa v súvislosti s pandemickou situáciou, ako sa mestská časť ako
zriaďovateľ postaví k riešeniu otvárania druhého stupňa základných škôl.
Odpovedal starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék:
Informoval, ţe nakoľko usmernenia neboli jednoznačné a po konzultáciách
s ostatnými starostami mestských častí, rozhodol, ţe prezenčná výučba na druhom
stupni sa nezačne.
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Pavol Kubiš
Podal písomné interpelácie:
1.) V jesennom období vyšiel náš úrad v ústrety developerovi a povolil výrub 6
vzrastlých stromov s minimálnym poškodením na ulici Estónska za účelom
výstavby parkoviska. Bez vedomia poslancov za obvod Medzijarky, bez
vedomia príslušnej komisie ţivotného prostredia. Developer si nechá spraviť
posudok, v ktorom sa dostal na minimálnu spoločenskú hodnotu vyrúbaných
stromov. Základná spoločenská hodnota bola 7462 eur, upravená spoločenská
hodnota stromov bola 3765,5 eur. Náš úrad si nechal spraviť protiposudok
a súhlasil aj so zníţenou sumou spoločenskej hodnoty stromov, čiţe 3765 eur
a vydal povolenie na výrub.
V akej forme bola prijatá kompenzácia za vyrúbané stromy?
Ak vo finančnej, či táto odplata prišla na účet mestskej časti a ako s týmito
peniazmi miestny úrad naloţil – teda ako, kde a v akej forme a kedy zabezpečil
náhradnú výsadbu v lokalite Estónska Bieloruská?
Ak úrad prijal odporúčanie z posudku a nariadil náhradnú výsadbu, akú
náhradnú výsadbu úrad nariadil, aké zloţenie stromov, aké priemery kmeňov,
kedy prebehne výsadba a kde presne v lokalite Estónska Bieloruská sa stromy
majú vysadiť.
2.) Ţiadam o zaslanie aktuálneho čerpania príjmov a výdavkov rozpočtu
k 30.11.2020 – rozpočet vs skutočnosť podľa jednotlivých poloţiek
ekonomickej klasifikácie v členení na beţné a kapitálové.
Doplnil ústne interpelácie:
3.) Na Trojičnom námestí boli v minulom roku vysadené tuje do veľkoobjemových
kochlíkov, ktoré boli na jar vytrhané a boli tam zasadené vŕby a potom boli vŕby
vytrhané a nasadené chryzantémy a napokon boli tieto vytrhané a nasadené
tuje. Poloţil otázku, „kto nariaďuje toto presádzanie, ak sa toto presádzanie
realizuje a rastliny sa nevyhadzujú, kam sa presádzajú?“. Zároveň uviedol, ţe
to povaţuje za porušovanie hospodárenia s verejnými prostriedkami.
4.) Na webstránke je zverejnená faktúra pod číslom 1007 v hodnote 1987,10 Eur na
údrţbu pamätníka padlých hrdinov. Na aké práce boli uvedené prostriedky
vynaloţené?
5.) V súvislosti s faktúrou č. 1074 – havária hydrantu Vetvárska v sume 10920,- Eur
poţiadal o ozrejmenie : vykonaných prác, z akého dôvodu to bolo vyhodnotené
ako havária.
6.) Na webovej stránke mestskej časti je zverejnená sponzorská zmluva so
spoločnosťou Slovnaft na 20000,-Eur, viazaná na nákup lavičiek a smetných
košov. Poloţil otázku „koľko z týchto lavičiek a košov bude osadených na
sídlisku Medzi jarkami“?
Bori Vereš
Podal písomnú interpeláciu:
Bol som upozornený kolegom poslancom na včera zverejnenú zmluvu č.311/2020.
Ak tomu dobre chápem, zákazka sa zadá stavebnej firme, ktorá si na zákazku
sama dá finančný dar. Nejde o porušenie zákona?

Pavol Hanzel
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1.) Upozornil na kopu štrku na Podzáhradnej ulici na detskom ihrisku pred
obchodom Billa, ktorá bola prevezená z iných ihrísk na doplnenie, pričom
poţiadal o uvedenie termínu, kedy sa to bude ukladať.
2.) Poţiadal o zabezpečenie nového piesku do troch zrekonštruovaných detských
ihrísk.
3.) Poţiadal o inštalovanie nových spomaľovačov na Bodrockej a Hronskej ulici.
4.) Upozornil, ţe pred Podzáhradnou 5 z vnútornej strany sa nachádza rozvodová
skriňa, ktorá je v dezolátnom stave, je bez označenia. Poţiadal uvedenie kto je
majiteľom, prípadne, či úrad to vie odstrániť.
5.) Uviedol, ţe ostatné mestské časti majú na svojich webových sídlach
zverejnené informácie o vyhradených parkoviskách s uvedením poznávacích
značiek vozidiel. Poţiadal o obdobné riešenie prípadne o riešenie
prostredníctvom obdobných aplikácií.
6.) Uviedol, ţe na Baltskej ulici z vozovky sa dá dostať na cirkevné parkovisko cez
cca 10m úsek chodníka, kadiaľ si niektorí vodiči skracujú cestu. Poţiadal
o osadenie tabúľ vyznačujúcich prednosť pre chodcov.
Iveta Daňková
1.) Uviedla, ţe na Dudváţskej ulici pri materskej škôlke je brána, pred ktorou
stávajú vozidlá a poţiadala o umiestnenie tabule s informáciou o zákaze
parkovania v čase od 6.00 hod do 16.00 hod., z dôvodu aby zásobovacie
vozidlá mali prístup ku škôlke.
2.) Poţiadala o dobudovanie chodníkov, pričom uviedla, ţe zašle fotografické
podklady pre lepšiu lokalizáciu daných miest.
3.) Poţiadala o vybudovanie nových parkovacích miest na ul. Bodrocká, ktorá sa
rekonštruovala.

K bodu 28)

Záver

Starosta mestskej časti poďakoval prítomným za účasť a so ţelaním príjemného preţitia
sviatkov ukončil zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Tóth.

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

Ing. Roman Lamoš

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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