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

Zápisnica
z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 23. 02. 2021
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
02
03
04
05
06

07

08

09

10

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 08.12.2020
Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Podunajské Biskupice na
roky 2021 – 2023.
Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice za rok 2020.
Akčný plán
- vyhodnotenie k 31.12.2020
- aktualizácia 2021
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
určitú do 31.12.2022 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech : Peter Šarközi,
Kovová 18, 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 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 01.04. 2021 do 31.10.2021 v prospech
prevádzkovateľa: Milan Baláž – 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
Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/19 pod
reklamným zariadením v počte 1 ks o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m v areáli Základnej
školy Podzáhradná na Podzáhradnej ul. na dobu určitú do 31. 12. 2022 v prospech
spoločnosti: NUBIUM s.r.o., IČO:47545672 , Trenčianska ul. č. 55, 821 09 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 na predaj časti pozemku parc.č. 5478/34, zastavaná plocha o výmere 1720 m²
v spoluvlastníckom podiele 1625/253826 v k.ú. Podunajské Biskupice, Ing. Ivovi
Fedorkovi a Oľge Fedorkovej, bytom Petöfiho 41A, 821 07 Bratislava v zmysle § 9a
ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Návrh na zverenie správy nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Materskej školy
Óvovda, Komárovská 58, 821 06 Bratislava
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Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 12/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného majetku
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv
a záväzkov do správy Základnej školy Podzáhradná 51, 821 06 Bratislava
Zámer odpredať pozemky v záhradkárskej osade Radosť – informácia.
Rôzne, interpelácie poslancov.
Záver.
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12
13
14

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: 13

neprítomní: 2
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 13 poslancov 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. Poslankyňa Barbora Lukáčová predniesla návrh na doplnenie
programu o bod 12a) „Voľba člena komisie školstva, kultúry mládeže a športu“.
Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o doplnení návrhu programu
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Následne dal starosta mestskej časti hlasovať o návrhu programu v znení
schváleného doplneného bodu návrhu programu.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Uvedenými hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 263/2018-2022
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
Ing. Ildikó Virágová

2. overovateľov zápisnice:

Ing. Michal Drábik,
Pavol Hanzel
B) s c h v a ľ u j e

doplnený návrh programu rokovania:
o bod č. 12a) Voľba člena komisie školstva, kultúry, mládeže a športu.
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K bodu 02) Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 08.12.2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k predkladanému
materiálu predniesla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Bez
diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 264/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 08.12.2020.

za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 03) Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Podunajské
Biskupice na roky 2021 – 2023.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
pracovníčka zodpovedná zo zostavenie rozpočtu Mgr. Zuzana Švarc Harisová.
V rámci diskusie vystúpil poslanec Pavol Kubiš s pozmeňujúcim návrhom
v znení:
1) Číselný rozpočet - doplniť do rozpočtovej položky 03.1.0 sumu 10 000,Eur
Textová časť – 03.1.0 Ochrana verejného poriadku – vyčlenená čiastka
sa použije na zabezpečenie verejného poriadku v zmysle zmluvy so
súkromnou SBS.
2) Číselný rozpočet – doplniť do rozpočtovej položky 08.5.0 sumu 30 000,Eur
Textová časť – 08.5.0 Podpora mládeže a športu - plánovaný rozpočet vo
výške 30 000,- Eur je určený na grantový program na podporu mládeže
a športu. O grantoch bude rozhodovať príslušná komisia školstva, kultúry,
mládeže a športu.
3) Číselný rozpočet – v rozpočtovej položke 05.1.0 sa mení suma
z 355 000,- Eur na sumu 325 000,- Eur
Textová časť – 05.1.0 Nakladanie s odpadmi – odpad, verejná zeleň –
plánované výdavky oddelenia životného prostredia, odpadového
a cestného hospodárstva sú vo výške 325 000,- Eur. Sú to výdavky na
energie (zberný dvor), materiál (doplnenie počtu zdevastovaných
smetných košov), rutinná a štandardná údržba (pravidelná údržba
verejnej zelene, orez stromov), služby (likvidácia odpadu, vyprázdňovanie
smetných košov, letné čistenie miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev, odstraňovanie nelegálnych skládok, odčerpávanie vody
z miestnych komunikácií a chemická ochrana porastov proti húseniciam),
Na údržbu verejnej zelene, kosenie, dosádzanie trávy, vyhrabávanie lístia
– 130 000,- Eur; odstraňovanie čiernych skládok a likvidácia odpadu
35 000,- Eur; na orezy a výruby stromov – 70 000,-Eur, záhradnícke
služby – 30 000,- Eur; doplnenie smetných košov v mestskej časti –
10 000,- Eur; doplnenie lavičiek v mestskej časti – 10 000,- Eur;
vyprázdňovanie smetných košov – 30 000,- Eur; na štúdie, expertízy
a posudky – 10 000,- Eur.
4) Číselný rozpočet – v rozpočtovej položke 06.2.0 sa mení suma z 54 462,Eur na sumu 84 462,- Eur.
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Textová časť – 06.2.0 Rozvoj obci – detské ihriská – výdavky vo výške
84 462,- Eur budú použité – na vyhotovenie geometrických plánov, štúdií
a posudkov, energetických certifikátov vo výške 42 062,- Eur. Výdavky vo
výške 42 400,- Eur budú použité na údržbu detských ihrísk (oprava
hojdačiek, detských hracích prvkov, nátery, výmena piesku, oprava
oplotení).
5) Číselný rozpočet – v rozpočtovej položke 08.6.0 mení sa suma z 93 000,Eur na sumu 15 000,- Eur.
Textová časť – 08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde
nešpecifikované – kultúrne podujatia – plánovaný rozpočet vo výške
15 000,- Eur je určený na zabezpečenie kultúrnych podujatí
organizovaných referátom kultúry,, ktoré bude možné realizovať po
uvoľnení protiepidemiologických opatrení súvisiacich s ochorením Covid19 a ktoré nebudú súčasťou uceleného programu 800. výročia prvej
písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach.
Doplnenie návrhu uznesenia:
žiada starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
o predloženie podrobného položkového rozpočtu, spolu s komplexným
ideovým zámerom zabezpečenia osláv 800. výročia prvej písomnej
zmienke o Podunajských Biskupiciach a to na aprílové zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
6) Číselný rozpočet – v rozpočtovej položke 08.3.0 mení sa suma z 24 000,Eur na sumu 18 000,- Eur.
Textová časť – 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – Biskupické
noviny – na zabezpečenie publikačnej činnosti Biskupických novín sú
plánované prostriedky vo výške 18 000,- Eur.
S faktickou poznámkou vystúpil poslanec Roman Lamoš, ktorý upozornil na
skutočnosť, že Biskupické noviny majú redakčnú radu, ktorá zatiaľ nefunguje
tak ako by mala a je potrebné aby začala adekvátne fungovať. Poslankyňa
Barbora Lukáčová v rámci svojej faktickej poznámky upozornila na skutočnosť,
že pôvodný návrh rozpočtu v časti kultúrne podujatia nezodpovedal
požiadavkám poslancov a požiadala o prepracovanie a predloženie plánu
kultúrnych podujatí na aprílové zastupiteľstvo. Poslanec Boris Vereš poďakoval
za zapracovanie svojho návrhu ohľadne zabezpečenia poriadku
prostredníctvom súkromných SBS do predloženého pozmeňujúceho návrhu.
Poslanec Pavol Kubiš požiadal v súvislosti s grantovou podporou športu
o spracovanie podkladov resp. právnych limitov pre príslušnú komisiu
miestneho zastupiteľstva. V rámci diskusie vystúpila poslankyňa Izabella Jégh
a poukázala na nefunkčnosť redakčnej rady Biskupických novín a požiadala
o obnovenie jej funkčnosti. Poslankyňa Barbora Lukáčová predložila
pozmeňujúci návrh uznesenia o doplnený bod C) a D). Po ďalšej diskusii
poslanci pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu poslanca Pavla Kubiša
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

následne
poslanecký
zbor
mestskej
časti
pristúpil
o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Barbory Lukáčovej

za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

napokon poslanci pristúpili k hlasovaniu
schválených pozmeňujúcich návrhov a prijali
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o návrhu

k hlasovaniu

neprítomní: 2
rozpočtu

v zmysle

UZNESENIE č. 265/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
predloženého materiálu
A/ berie na vedomie:
Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti na roky
2021-2023
B/ schvaľuje:
Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021 v zmysle
predloženého návrhu, ktorý je prebytkový vo výške 639 000,- Eur.
Príjmy a výdavky sú navrhované :
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné operácie:

10 760 150,-€
20 000,-€
480 000,-€

CELKOM PRÍJMY:

11 260 150,-€

Bežné výdavky:
10 207 353,-€
Kapitálové výdavky:
393 044,-€
Finančné operácie:
20 753,-€
CELKOM VÝDAVKY: 10 621 150,-€

C / s p l n o m o c ň u j e starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice:
1) upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy, programy schváleného
rozpočtu mestskej časti na rok 2021 výlučne iba v tomto rozsahu (oprávnenie
starostu na zmenu rozpočtu podľa článku 12 VZN č. 6/2019 o zásadách
hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice sa v rozpočtovom roku 2021 nebude uplatňovať).
2) v plnej výške v prípade účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu, Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej
správy.
3) v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich
výšku 10 000 Eur v každom jednotlivom prípade,
4) vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy,
5) vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi podprogramami, prvkami
a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 20% pri
zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní %
limitu u každého presunu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu,
z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun) najviac však celkovo
20 000 Eur,
6) zvýšiť bežné výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2021 v programe
8 8 Vzdelávanie.
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D / ž i a d a starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice:
1) predkladať Miestnemu zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle
splnomocnenia tohto uznesenia v časti C a zverejniť ich na internetovej stránke
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice,
2) zverejňovať mesačný prehľad čerpania rozpočtu na internetovej stránke, najneskôr
do 40 dní po skončení kalendárneho mesiaca a predkladať Miestnemu zastupiteľstvu
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice štvrťročnú informatívnu správu
o čerpaní rozpočtu,
3) zabezpečiť miestnemu kontrolórovi úplný a plný prístup do systému Trimmel za
účelom priebežnej kontroly rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.
4) zabezpečiť zverejňovanie faktúr na webovom sídle mestskej časti aj formou skenov
týchto faktúr,
5) o predloženie podrobného položkového rozpočtu, spolu s komplexným ideovým
zámerom zabezpečenia osláv 800. výročia prvej písomnej zmienke o Podunajských
Biskupiciach a to na aprílové zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice.
E/berie na vedomie:
návrh viacročného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na roky
2022 až 2023.

za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 04) Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice za rok 2020.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedol miestny kontrolór Mgr.
Ján Komara. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 266/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní
predloženého materiálu
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice za rok 2020.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu 05)

Akčný plán

- vyhodnotenie k 31.12.2020
- aktualizácia 2021

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce a objasňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Po krátkej diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 267/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
6

berie na vedomie :
1. pravidelný odpočet realizácie Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice
2. aktualizáciu Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava –Podunajské Biskupice

za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 06) 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 určitú do 31.12.2022 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech : Peter Šarközi, Kovová 18, 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. Poslankyňa Ildikó
Virágová požiadala o bližšie objasnenie skutočností súvisiacich s predkladaným
materiálom. Prednostka miestneho úradu odpovedala, že miestny úrad hľadal
právny rámec na zastrešenie existujúceho stavu a predkladaný materiál
predstavuje relevantné riešenie daného stavu. Poslankyňa Izabella Jégh
vyslovila názor, že by bolo v danej situácii vhodné uvažovať o splátkovom
kalendári. Olívia Falanga Wurster tlmočila stanovisko komisie finančnej,
podnikateľských činností a obchodu ohľadne schválenia čo najkratšej doby
nájmu a podmienenia podpisu splatením dlžnej čiastky užívateľom
a v uvedenom zmysle predložila pozmeňujúci návrh uznesenia. Následne
poslanecký zbor pristúpil k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia v zmysle
schváleného pozmeňujúceho návrhu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 268/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
A: s c h v a ľ u j e :
nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 4998 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2
a parc. č. 4997 - záhrady o výmere 480 m2 za cenu vo výške 2040,- €/rok na Kovovej ul. na
dobu určitú do 31.12.2021 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Peter Šarközi, Kovová
18, 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 v spoluvlastníctve nájomcu vrátane priľahlého pozemku,
ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
B: o d p o r ú č a
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v zmysle Občianskeho zákonníka uplatniť nárok na úhradu nájomného z hore uvedených
pozemkov spätne za 3 roky.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 07) 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 01.04. 2021 do
31.10.2021 v prospech prevádzkovateľa: Milan Baláž – 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 k materiálu
predniesla prednostka miestneho úradu. Bez diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 269/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
predloženého návrhu

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 01.04.2021 do 31.10.2021 vo výške 984,98 € v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech prevádzkovateľa: Milan Baláž – 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 z dôvodu zachovania
poskytovania služieb občanom Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 08) Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/19
pod reklamným zariadením v počte 1 ks o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m v areáli
Základnej školy Podzáhradná na Podzáhradnej ul. na dobu určitú do 31. 12.
2022 v prospech spoločnosti: NUBIUM s.r.o., IČO:47545672 , Trenčianska ul. č.
55, 821 09 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 a objasňujúce informácie
k materiálu uviedla prednostka miestneho úradu. Poslanec Pavol Hanzel
požiadal o riešenie danej situácie spôsobom vypracovania stratégie mestskej
časti o spôsobe odstraňovania vizuálneho smogu. Následne vystúpil poslanec
Roman Lamoš s požiadavkou, aby miestny úrad spracoval informačný materiál
ohľadne billboardov v mestskej časti, dobe trvania ich nájmu a ich finančnej
výhodnosti. Poslanec Pavol Kubiš požiadal, aby na nadchádzajúce zasadnutie
miestneho zastupiteľstva bol spracovaný materiál ohľadne billboardov zo strany
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miestneho úradu, ktorý by nastavil všeobecné pravidlá v danej oblasti v rámci
mestskej časti. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu:
za: 3

proti: 9

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

Svojim hlasovaním miestne zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 270/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
neschvaľuje
predĺženie doby nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/19 v k. ú. Podunajské
Biskupice pod reklamným zariadením v počte 1 ks o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m v areáli
Základnej školy Podzáhradná na Podzáhradnej ul. na dobu určitú do 31.12.2022 s výškou
nájomného 750,- €/rok v prospech spoločnosti: NUBIUM s.r.o., IČO: 47545672, Trenčianska
ul. č. 55, 821 09 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
pokračovania nájomného vzťahu od r. 2005.

K bodu 09) Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 5478/34, zastavaná plocha o výmere
1720 m² v spoluvlastníckom podiele 1625/253826 v k.ú. Podunajské Biskupice,
Ing. Ivovi Fedorkovi a Oľge Fedorkovej, bytom Petöfiho 41A, 821 07 Bratislava
v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Ing.
Mariana Páleníková. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 271/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
Odpredaj časti pozemku parc.č. 5478/34, zastavaná plocha o výmere 1720 m² v
spoluvlastníckom podiele 1625/253826 v k.ú. Podunajské Biskupice, Ing. Ivovi Fedorkovi
a Oľge Fedorkovej, bytom Petöfiho 41A, 821 07 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. b)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

za: 13

proti: 0

K bodu 10)

Návrh na zverenie správy nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy
Materskej školy Óvoda, Komárovská 58, 821 06 Bratislava.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla
prednostka miestneho úradu. Poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
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UZNESENIE č. 272/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
zverenie správy nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s
ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Materskej školy Óvoda, Komárovská 58, 821 06
Bratislava v zmysle protokolu č. 1/EOaSM/2021
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

K bodu 11) Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 12/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného
majetku Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich
práv a záväzkov do správy Základnej školy Podzáhradná 51, 821 06 Bratislava
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. 273/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 12/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného majetku Mestskej časti
Bratislava ~ Podunajské Biskupice a s nim súvisiacich práv a záväzkov do správy Základnej
školy Podzáhradná 51,821 06 Bratislava.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 2

K bodu 12) Zámer odpredať pozemky v záhradkárskej osade Radosť – informácia.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková. Poslanci Roman Lamoš
a Izabella Jégh sa vyjadrili proti odpredaju pozemkov. Po následnej diskusii
vystúpil poslanec Roman Lamoš s pozmeňujúcim návrhom znenia uznesenia.
Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 274/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
nesúhlasí
so zámerom odpredávania pozemkov v záhradkárskej osade Radosť
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0
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neprítomní: 2

K bodu 12a) Voľba člena komisie školstva, kultúry mládeže a športu.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
poslankyňa Barbora Lukáčová. Následne poslanci bez diskusie pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 275/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní
volí
člena komisie školstva, kultúry mládeže a športu: Pavla Kubiša
za: 13

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 2

K bodu 13) Rôzne, interpelácie poslancov.
Izabella Jégh
1) Spýtala sa na stav požiadavky na výrub stromu, ktorý ohrozuje majetok
súkromného vlastníka na Oremburskej ulici č. 46.
2) Poukázala na vyliaty prebytočný asfalt na Krajinskej ulici pri autobusovej zastávke
Oblúková.
3) Požiadala o spracovanie návrhu parkovacieho systému v rámci mestskej časti.
4) Požiadala o obnovu zákazových tabúľ pre psíčkarov na Biskupickej ul. a ul.
Padlých hrdinov
Boris Vereš
Písomné interpelácie
– „Na Priekopníckej ulici sa nachádza strom, ktorý po minuloročnom oreze už síce
neohrozuje zdravie a životy občanov, no ešte stále spôsobuje majetkové škody
obyvateľom a znižuje kvalitu života občanov. Poprosím zvýšiť aktivitu pri tejto
záležitosti a zároveň poprosím informáciu o aktuálnom stave a pláne, ako tento
problém vyriešiť, keďže interpelácie dávam od prvého zastupiteľstva“
- Požiadal o distribúciu sáčkov na psie exkrementy do schránok platiteľov poplatku
(dane) za psa a prehodnotenie rozmiestnenia odpadových košov.
V rámci faktickej poznámky vystúpil poslanec Stanislav Koiš, ktorý požiadal
o očíslovanie odpadkových košov.
Pavol Hanzel
1) Požiadal o obnovenie prechodu pre chodcov na vynovenej vozovke na Baltskej
ulici.
2) Upozornil, že vo vnútrobloku na Estónskej ťažké mechanizmy a automobily
poškodili časť asfaltu a betónu pri prácach na „Oázach“.
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Ing. Michal Drábik
1) Požiadal o obnovenie rubriky „priestor pre poslanca“ v Biskupických novinách.
2) Požiadal o ozrejmenie postupu pri odstraňovaní starých autovrakov.
Pavol Kubiš
1) Požiadal o predloženie materiálu „založenie náhradnej výsadby drevín“
v súvislosti so svojou interpeláciou z predchádzajúceho zastupiteľstva o výrube
stromov na Estónskej ulici.
2) Predostrel požiadavku obyvateľov sídliska Medzi jarkami o riešenie v súčinnosti
s magistrátom a firmou Siemens ohľadne nefunkčného osvetlenia na sídlisku.
3) Požiadal o písomnú odpoveď ohľadne pokuty pre firmu Vassal v sume 100 000,Eur, o postupe a výsledku konania.
Mgr. Barbora Lukáčová
1) Požiadala o skvalitnenie písomnej, emailovej komunikácie medzi miestnym
úradom a občanmi ohľadne priorít poslancov.
Ing. Ildikó Virágová
1) Požiadala o upresnenie personálneho obsadenia na oddelení strategického
rozvoja, investičnom a VO miestneho úradu.
2) Opýtala sa na termíny verejného dorokovania ohľadne plánovaného projektu TJ
SPOJE.
Odpoveď Ing. Mariana Páleníková
22:2:2021 prebehlo dorokovanie pripomienok, ktoré na prvom dorokovaní
prerokované neboli.
Ing. arch. Mária Urbánková, PhD.
Uviedla, že všetky prerokovávania zo strany stavebného úradu prebiehajú
v zmysle zákona. Dorokovanie s hlavným mestom sa zrealizuje 24.2.2021
formou online rokovania.
Iveta Daňková
Poslankyňa poukázala na možnosti zriadenia lúčnych záhrad v rámci mestskej časti.
Boris Boleček
Položil otázku ohľadne podnetov obyvateľov mestskej časti na Špaldovej ulici
v súvislosti s prevádzkou autoumyvárne na Závodnej ulici..
Odpoveď Ing. arch. Mária Urbánková, PhD.
Situácia vznikla z dôvodu, že daná lokalita bola definovaná ako priemyselná
zóna, pričom nepochopiteľným spôsobom tam bola v neskoršom období
definovaná aj obytná zóna.
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Boris Vereš požiadal o verejné vysvetlenie pre obyvateľov o danej situácii.

K bodu 14)

Záver

Starosta mestskej časti poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

.....................................................
Mgr. Zoltán P é k, v.r.
starosta
mestskej časti

Overovatelia zápisnice:

Ing. Michal Drábik, .

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

Pavol Hanzel

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

Mgr. Zuzana Dinková
zapisovateľka
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