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

Zápisnica
z 29. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice zo dňa 03. 05. 2022
Prítomní:

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

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

-

Program :
01

Otvorenie.

02

Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice dňa 29.03.2022.

03

Informačné správy o činnosti policajných orgánov v MČ za rok 2021.

04

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2022 mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 03.05.2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

05

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2022 mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 03.05.2022 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mestskej časti s účinnosťou od 01.06.2022.

06

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice
č.. ......./2022 zo dňa 03.05.2022, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov
a nebytových priestorov zo dňa 12.12.1995.

07

Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci
pôsobnosti prevádzkovania pohrebísk a vo veci obchodných verejných súťaží.

08

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. .............. z ...................., ktorým za zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

09

Informatívna správa o rozpočtových opatreniach starostu.

10

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2021.

11

Návrh na V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice v roku
2022.

11a Schválenie predloženia Žiadosti o NFP a schválenie povinnej miery spolufinancovania
projektu
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12

Návrh na nájom pozemku registra „C“ parc. č. 5478/32 o výmere 6 839 m2 a časť
pozemku registra „C“ parc. č. 5478/23 o výmere 6 129,75 m2 na Podzáhradnej ul. na
dobu určitú na 20 rokov do 31.09.2043 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech:
Baseballový klub Apollo Bratislava, IČO: 31 750 729, Podzáhradná č. 49, 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.

13

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 20 m2 pod letným
exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „ESPRESSO R&M“ na Korytnickej
3/a na obdobie od 01.06.2022 do 20.09.2022 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech
prevádzkovateľa: Pavol Kollár, Korytnická 3/a, 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 nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5368/10 o výmere 10 m2 pod letným
exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Cukráreň u Joliky“ na Podunajskej
ul. č. 24, na dobu určitú, t. j. od 01.05. 2022 do 30. 09. 2022 v prospech prevádzkovateľa:
Pavel Michna, IČO: 32 109 890, Kríkova 16, 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.

15

Návrh nájmu predajného stánku a pomocných priestorov nachádzajúcich sa na
pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu určitú na dva roky
od podpísania nájomnej zmluvy v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Rozkvitneš
s.r.o., IČO: 53 990 650, Biskupická 10152/3, 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.

16

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 9/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného majetku
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov
do správy Základnej školy Bieloruská 1,821 06 Bratislava.

17

Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 6/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného majetku
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov
do správy Materskej školy Estónska 3, 821 06 Bratislava – elokované pracovisko
Materská škola Estónska 7, 821 06 Bratislava.

18

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 5/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného majetku
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov
do správy Materskej školy Estónska 3, 821 06 Bratislava – elokované pracovisko
Materská škola Podzáhradná 1, 821 06 Bratislava.

19

Návrh na predaj pozemku parc. č. 2301, zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m²
v k.ú. Podunajské Biskupice, Stanislavovi Ďurišovi a Viere Ďurišovej, bytom Požiarnicka
3, 821 06 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.

20

Návrh na predaj pozemku parc. č. 2302, zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m²
v k.ú. Podunajské Biskupice, Kataríne Ďurišovej, bytom Požiarnicka 3, 821 06 Bratislava
v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

21

Návrh - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na
podporu mládeže a športu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok
2022.

22

Návrh - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na
podporu životného prostredia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok
2022.

23

Informatívna správa o opatrovateľskej službe v mestskej časti za rok 2021.
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24

Informácia o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy v MČ po zimnom období
a návrh na odstránenie závad.

25

Správa o vyhodnotení priebehu zimnej údržby komunikácií MČ za obdobie 01.12.2021
– 28.02.2022 a rozbor vynaložených nákladov.

26

Interpelácie poslancov.

27

Rôzne.

28

Záver.

K bodu 01) Otvorenie.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva poslancov mestskej časti, prednostku miestneho úradu,
miestneho kontrolóra, pracovníkov miestneho úradu. Následne vyzval poslancov
aby sa prezentovali.
prítomní: 9

neprítomní: 6

prezentovalo sa: 9

neprezentovalo sa: 0

Konštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta prezentoval návrh zloženia návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Následne poslanci na výzvu starostu pristúpili k hlasovaniu.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

Starosta uviedol návrh programu, pričom doplnil návrh programu o bod 11a)
Schválenie predloženia Žiadosti o NFP a schválenie povinnej miery
spolufinancovania projektu. Následne vyzval poslancov aby hlasovali
o predloženom doplnenom návrhu programu
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní:6

Svojimi hlasovaniami poslanci prijali
UZNESENIE č. 411/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

A) s c h v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení:

Izabella Jégh - predseda
Boris Vereš
Mgr. Stanislav Koiš

overovateľov zápisnice:

Pavol Kubiš
Ing. Roman Lamoš

B) s c h v a ľ u j e
doplnený návrh programu rokovania o bod 11a) Schválenie predloženia Žiadosti o NFP
a schválenie povinnej miery spolufinancovania projektu.
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K bodu 02)

Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice dňa 29.03.2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Poslankyňa Ildikó Virágová vyslovila
nespokojnosť s odpoveďou na svoju interpeláciu ohľadne dohody o urovnaní
sporných nárokov s Mgr. Margitou Fleischerovou. Požiadala o predloženie tejto
dohody, keďže podľa jej názoru táto dohoda patrí medzi povinne zverejňované
zmluvy. Poslanec Pavol Kubiš sa opýtal či v odpovedi na jeho interpeláciu
ohľadne právnych sporov sú všetky právne spory aj vrátane sporov stavebného
úradu. Prednostka miestneho úradu odpovedala, že preverí úplnosť
predloženého zoznamu právnych sporov. Ing. arch. Jana Grznárová uviedla, že
má vedomosť o jednom právnom spore na stavebnom úrade, pričom tento bol
uvedený v predloženom zozname. Poslankyňa Izabella Jégh vyslovila
nespokojnosť s odpoveďami na svoje interpelácie. Poslanec Boris Vereš
požiadal o doplnenie odpovedi na svoju interpeláciu ohľadne požiadavky
o inštalovanie dopravnej značky „Zákaz bicyklovať“ na chodníkoch na ulici
Bieloruská. Odpovedal Ing. Stanislav Štěrba, že požadovaná značka v danej
lokalite osadená nebude. Prednostka doplnila, že úrad bude dotazovať okresný
dopravný inšpektorát ohľadne možnosti umiestnenia predmetnej značky. Boris
Boleček uviedol, že pri svojej interpelácii ohľadne osvetlenia vnútrobloku
Estónska mal na mysli chýbajúce osvetlenie kolobežkovej dráhy. Zároveň
uviedol, že na svojej interpelácii ohľadne predzáhradky na Bieloruskej ulici č.
20 z dôvodu nedostatočnej odpovede aj naďalej trvá. Mgr. Roman Zaťko
uviedol, že momentálne nie je pripravované riešenie ohľadne zabezpečenia
tohto osvetlenia. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 412/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
predloženú Informačnú správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 29.03.2022.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní:5

K bodu 03)

Informačné správy o činnosti policajných orgánov v MČ za rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti. Svoju správu uviedol riaditeľ OO PZ
Bratislava – Podunajské Biskupice mjr. Mgr. Ľubomír Miňo. V rámci diskusie
upozornila Izabella Jégh na bezohľadné parkovanie na Petőfiho ulici a opýtala
sa, či na križovatke Hviezdna Petőfiho, by sa nedala umiestniť značka „zákaz
státia“. Mgr. Ľubomír Miňo odpovedal, že statickú dopravu rieši mestská polícia
a čo sa týka osadenia značky, je potrebné aby mestská časť oslovila s návrhom
dopravného inžiniera. Poslankyňa Iveta Daňková požiadala o umiestnenie
dopravnej značky o vyhradenom parkovaní pri parkovisku pred ZŠ
Podzáhradná. Veliteľ MsP OV Bratislava II hl. kom. JUDr. Jaroslav Tuleja
uviedol svoju hodnotiacu správu o činnosti mestskej polície v mestskej časti
v roku 2021. Poslanec Boris Vereš upozornil na skutočnosť, že od „Pentagonu“
sa presúvajú neprispôsobivý obyvatelia do mestskej časti Podunajské
Biskupice, kde užívajú a predávajú drogy a v tej súvislosti požiadal tak mestskú
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políciu ako aj štátnu o zvýšenú hliadkovú činnosť v lokalite pešej zóny NC
Jantár. Poslankyňa Iveta Daňková požiadala o doplnenie kamery pre areál ZŠ
Podzáhradná. Po diskusii starosta mestskej časti poďakoval predstaviteľom
policajných orgánov za spoluprácu a poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 413/2018-2022
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 2021.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

K bodu 04) Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2022 mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 03.05.2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na
území mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol vedúci
oddelenia Životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva Ing.
Stanislav Štěrba. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 414/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo
dňa 03.05.2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice s účinnosťou od 01.06.2022
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

K bodu 05)

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2022 mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 03.05.2022 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mestskej časti s účinnosťou od 01.06.2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 415/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo
dňa 03.05.2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mestskej časti s účinnosťou od 01.06.2022
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za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 5

K bodu 06)

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Podunajské
Biskupice č.. ......./2022 zo dňa 03.05.2022, ktorým sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice č. 2/1995
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov zo dňa 12.12.1995.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu,
ktorým prijali

UZNESENIE č. 416/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice č. 4/2022 zo
dňa 03.05.2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov zo dňa
12.12.1995.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 5

K bodu 07)

Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci
pôsobnosti prevádzkovania pohrebísk a vo veci obchodných verejných súťaží.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Do diskusie sa prihlásil prihlásil pán Ladislav
Stríž. Poslanci pristúpili k hlasovaniu o udelení slova.

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

Pán Ladislav Stríž predniesol svoje pripomienky k predloženému návrhu,
predovšetkým k zmene prevádzkového poriadku pohrebiska a upozornil na
fungovanie mestskej príspevkovej organizácie Marianum. Poslankyňa Ildikó
Virágová uviedla, že rokovanie o tomto bode je zbytočné, keďže mestské
zastupiteľstvo už tento dodatok schválilo 29.04.2022. Poukázala na skutočnosť,
že žiadosť o prerokovanie tohto návrhu bola mestskej časti doručená 31.1.2022
a do dvoch mesiacov bolo potrebné predložiť vyjadrenie k návrhu. Poslankyňa
Izabella Jégh podporila vyjadrenie poslankyne Virágovej a podotkla, že
poslanci na predmetný dodatok mohli byť upozornení aj zo strany mestského
poslanca. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia.
za: 0

proti: 9

zdržali sa: 1

nehlasoval: 1

neprítomní: 5

Svojim hlasovaním prijali
UZNESENIE č. 417/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
nesúhlasí
s Návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. ....
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Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
z ...................................
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa §11 ods. 5 písm.
a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom mesta Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. 1
Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 21 sa mení
a dopĺňa takto:
1. V čl. 33 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) schvaľuje prevádzkový poriadok a zmeny prevádzkového poriadku pohrebiska,
ktoré zriadila a ktoré prevádzkuje podľa písmena b)“.
2. V čl. 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako
písmeno e).
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:
50) §15 ods. 1, §17 ods.1 a ods. 5 písm. a), §18 ods.2, §23 ods. 1, ods. 2 a ods.6 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.“.
4. V čl. 34 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) schvaľuje prevádzkový poriadok a zmeny prevádzkového poriadku pohrebiska
nachádzajúceho sa na jej území, okrem pohrebiska podľa čl. 33 ods. 1 písm. c),“.
5. V čl. 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) a i), sa označujú ako
písmená g) a h).
6. Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:
„ 55)§5 ods. 1 písm. b), §30 ods.2 a ods. 3, §15 ods.1, §17 ods. 1 a ods. 5 písm. a),
§18 ods. 2, §23 ods.1, ods. 2 a ods. 6 zákona č. 131/2010 Z .z.“.
7. V čl. 80 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku
Bratislavy realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,“.
Čl. II.
Tento dodatok nadobúda účinnosť ................................

K bodu 08)

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. .............. z ...................., ktorým za zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011
o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Keďže do diskusie sa nik neprihlásil pristúpili
poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali.

UZNESENIE č. 418/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
nemá pripomienky k:
návrhu všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
........... z ............................., ktorým za zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného
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mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

K bodu 09)

Informatívna správa o rozpočtových opatreniach starostu.

neprítomní: 5

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla vedúca
oddelenia ekonomického a správy majetku Ing. Marta Szoboszlaiová. Poslanec
Pavol Kubiš upozornil, že v prípade darovania vecných darov mestskej časti sa
predmet darovania stáva majetkom mestskej časti.
Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa dostavil poslanec Mgr. Mikuláš
Krippel, PhD.
Po diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 419/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie
informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu.
za: 10

proti: 1

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 4

K bodu 10)

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Ing.
Marta Szoboszlaiová a miestny kontrolór Mgr. Ján Komara.
Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Ing. Zuzana
Čermanová, PhD.
Poslankyňa Ildikó Virágová poukázala na podprogramy 4.6 a 4.7, ktoré nevie
identifikovať v rámci záverečného účtu. Mgr. Ján Komara k uvedenému uviedol,
že programová štruktúra vedená v programe Trimel nezodpovedá skutočnosti,
čo uviedol aj vo svojom stanovisku. Ing. Mariana Páleníková uviedla, že bola
vykonaná krížová kontrola v rámci funkčnej klasifikácie a programov a výstupy
sú správne napriek nepresnej programovej štruktúre. Ing. Marta Szoboszlaiová
uviedla, že v rámci možností oddelenie ekonomické urobilo maximum, aby
záverečný účet bol správny a pravdivý. Poslanec Mikuláš Krippel sa opýtal na
percentuálne vyčíslenie nepresností. Zástupkyňa starostu Olívia Falanga
Wurster uviedla, že sa jedná o 0,03 percenta. Po diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu, ktorým schválili

UZNESENIE č. 420/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

A) schvaľuje
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1.)
2.)

Celoročné hospodárenie bez výhrad
Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2021
Ukazovateľ

Upravený rozpočet

Príjmy spolu

11 260 150,00 €

12 818 480,60 €

12 425 778,06 €

V tom: bežné príjmy

10 760 150,00 €

11 504 959,00 €

11 581 014,97 € 100,66%

20 000,00 €

173 000,00 €

170 804,46 €

98,73%

480 000,00 €

1 140 521,60 €

673 958,63 €

59,09%

Výdavky spolu

10 621 150,00 €

12 789 966,14 €

11 307 960,19 €

88,41%

V tom: bežné výdavky

10 207 353,00 €

11 767 154,45 €

10 702 029,34 €

90,95%

393 044,00 €

1 002 058,69 €

602 722,54 €

60,15%

20 753,00 €

20 753,00 €

3 208,31 €

15,46%

878 985,63 €

kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

kapitálové výdavky
výdavkové
operácie

finančné

Bežný rozpočet (+ / -)
Kapitálový rozpočet (+ / - )

-

Finančné operácie (+ / - )

552 797,00 €

-

262 195,45 €

373 044,00 €

-

829 058,69 €

459 247,00 €

Skutočnosť

%
plnenia

Schválený rozpočet

-

431 918,08 €

1 119 768,60 €

670 750,32 €

1 091 254,14 €

447 067,55 €

Hospodársky výsledok
(prebytok + / schodok - )
bežného
rozpočtu

179 753,00 €

-

a kapitálového

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR

-

373 215,66 €

Hospodársky výsledok
(prebytok + / schodok - ) pre
účely rozdelenia do peňažných
fondov

73 851,89 €

Hospodársky výsledok vrátane
finančných operácií

1 117 817,87 €

3.) Prevod zostatku hospodárskeho výsledku za rok 2021 po úprave o nevyčerpané prostriedky
do rezervného fondu.
B) berie na vedomie
-

Rozbor rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
za rok 2021
Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu Mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice za rok 2021
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice za rok 2021

za: 9

proti: 1

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

K bodu 11)

Návrh na V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
v roku 2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Ing.
Marta Szoboszlaiová. Mgr. Roman Zaťko a PaedDr. Beata Biksadská
uviedli ďalšie doplňujúce informácie a vysvetlenia k predloženému materiálu.
Následne vystúpil veliteľ DHZO Podunajské Biskupice Bc. Ján Duranský aby
prezentoval činnosť DHZO za predchádzajúce obdobia a zároveň zdôvodnil
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96,94%

potrebu kúpy špeciálneho hasičského vozidla. Prednostka miestneho úradu
podala vysvetlenie k doplnenému znaleckému posudku na toto hasičské
vozidlo. Poslankyňa Ildikó Virágová oboznámila prítomných akým spôsobom
zistila neplatnosť pôvodného znaleckého posudku. Na základe uvedených
skutočností starosta mestskej časti stiahol bod b) z rokovania. V rámci
faktických poznámok Pavol Kubiš uviedol, že prenájom hasičského vozidla je
nehospodárne riešenie z hľadiska verejných zdrojov; Boris Vereš uviedol, že
nepovažuje stiahnutie predmetnej časti materiálu z rokovania za šťastné
riešenie, keďže podľa neho Podunajské Biskupice toto vozidlo potrebujú.
V rámci diskusie poslanec Mikuláš Krippel uviedol, že stiahnutie bodu b)
z predkladaného materiálu považuje za jedine možné riešenie a zároveň
uviedol, že mestská časť by mala zvážiť trestné oznámenie z dôvodu
podvodného znaleckého posudku. Poslankyňa Izabella Jégh vyslovila nesúhlas
s návrhom na zvýšenie bežných výdavkov, v programe 10.1, položka 630 –
tovary a služby na podporu kultúrnych podujatí o 25 000 € a so spôsobom
predloženia tohto návrhu. Poslanec Pavol Kubiš uviedol, že Komisia školstva
a kultúry uvedený návrh podporila s tým, že mal byť spolu s materiálom
predložený aj program kultúrnych podujatí. Do diskusie sa prihlásil občan.
Poslanec Pavol Kubiš predniesol procedurálny návrh, aby bolo rokovanie
o bode 11 prerušené, aby mohli dostať slovo občania, nasledovala by prestávka
a následne dorokovanie prerušeného bodu.
za: 12

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 3

Na základe hlasovania bolo rokovanie o bode 11 prerušené a slovo dostali
občania.
Občan Martin Medveď sa vyjadril k bodu č. 4 (Návrh VZN o dodržiavaní čistoty
a poriadku...), že dúfa, že ustanovenia tohto VZN sa budú aj dodržiavať
a v prípade potreby aj uplatňovať sankcie ako sú v tomto nariadení
špecifikované. K zámeru odkúpenia hasičského vozidla uviedol, že v zmysle
nájomnej zmluvy ak sa nepristúpi k odkúpeniu vozidla, mestská časť tým
vlastne príde o finančné prostriedky, ktoré boli uhradené za doterajší nájom.
Zároveň uviedol, že po posledných skúsenostiach pri požiari na Kvetinárskej
ulici, by navrhoval aby Dobrovoľný hasičský zbor preveroval funkčnosť
hydrantov v mestskej časti. Požiadal aby mestská časť pri zverejňovaní konaní
(stavebných, a pod.) využívala aj iné komunikačné kanály ako iba úradnú
tabuľu, ktorú nie všetci obyvatelia sledujú. Poukázal v tej súvislosti na mobilnú
aplikáciu, ktorá funguje v rámci mestskej časti a navrhol aby aj prostredníctvom
nej boli obyvatelia o týchto konaniach informovaní. Dodal, že o dôležitých
záležitostiach ako sú zmeny územného plánu mesta resp. zóny by mali byť
obyvatelia informovaní v adekvátnom čase a to aj prostredníctvom
Biskupických novín.
Občianky Gabriela Juhászová a Jaroslava Račková uviedli, že na základe
určitých pochybností z predchádzajúcich zasadnutí sa prišli poslaneckému
zboru predstaviť. Uviedli, že mestskej časti pomáhajú nezištne a podporujú
pána starostu Zoltána Péka. Starosta mestskej časti poďakoval obyvateľkám za
ich pomoc mestskej časti hlavne v oblasti podpory kultúrnych podujatí.
V rámci faktickej poznámky uviedla poslankyňa Izabella Jégh, že ona nie je proti
kultúrnym podujatiam, ale poukazuje na spôsoby akým sa tieto podujatia
organizujú bez schválenia a vedomia komisie školstva a kultúry.
Poslankyňa Ildikó Virágová v mene celého poslaneckého zboru poďakovala
obyvateľkám za ich pomoc mestskej časti.
Po vystúpeniach obyvateľov vyhlásil starosta mestskej časti desaťminútovú
prestávku.
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Zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva odišli poslanci Michal Drábik a Mikuláš
Krippel.
Po prestávke pokračovali poslanci v rokovaní o bode 11). Poslanecký zbor
pristúpil k hlasovaniu, ktorým prijal
UZNESENIE č. 421/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
a) zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na
rok 2022 podľa bodu č. 1,
1) zvýšenie bežných výdavkov o 67.000 € z prebytku bežného rozpočtu
schváleného na rok 2022 nasledovne:
- zvýšenie bežných výdavkov, v programe 10.1, položka 630 – tovary a služby na
podporu kultúrnych podujatí o 25 000 €
- zvýšenie bežných výdavkov, v programe 8.1, položka 630 – tovary a služby na
opravu elektroinštalácie o 37 000 €
- zvýšenie bežných výdavkov v programe 11.4, položka 630 – tovary a služby na
nákup parkových lavičiek o sumu 5 000 €
2) povolené prekročenie príjmových finančných operácií, položka 454 001 –
Rezervný fond, o sumu 265 000,00 € a prekročenie kapitálových výdavkov
o 265 000 € nasledovne:
- zvýšenie kapitálových výdavkov, v programe 8.2, položka 717 – rekonštrukcia
a modernizácia (kotolne) o 145 000 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov, v programe 8.2, položka 721 – účelový príspevok
pre rozpočtovú organizáciu ZŠ Podzáhradná o 30 000 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov, v programe 8.5, položka 717 – rekonštrukcia
a modernizácia ( kľúčové kompetencie ) o 20 000 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 11.5 o sumu 70 000 €, a to položka
717 – rekonštrukcia a modernizácia DI o 35 000 € a položka 713 – nákup prvkov
DI o 35 000 €.
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 11a) Schválenie predloženia Žiadosti
spolufinancovania projektu.

o NFP

neprítomní: 5

a schválenie

povinnej

miery

Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla Mgr.
Roman Zaťko. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 422/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
A.) R u š í : Uznesenie MiZ č. 409/2018-2022 zo dňa 29.3.2022
B.) S c h v a ľ u j e :
a.) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2SC221-2022-94 zverejnenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám pre projekt „Zvyšovanie kapacít materských škôl – stavebné úpravy
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objektu bývalých DJ na Ul. Latorická 4, Bratislava-Podunajské Biskupice“,
ktorého ciele sú v súlade so schválenými strategickými dokumentami vyššieho
územného celku, v súlade s platným územným plánom a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
b.) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pravidlami a podmienkami poskytnutia
pomoci
c.) Spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových
oprávnených výdavkov a maximálne vo výške 50.000,00 € pre projekt „Zvyšovanie
kapacít materských škôl – stavebné úpravy objektu bývalých DJ na Ul. Latorická 4,
Bratislava-Podunajské Biskupice“
d.) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
(mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice).
za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

K bodu 12)

Návrh na nájom pozemku registra „C“ parc. č. 5478/32 o výmere 6 839 m2
a časť pozemku registra „C“ parc. č. 5478/23 o výmere 6 129,75 m2 na
Podzáhradnej ul. na dobu určitú na 20 rokov do 31.09.2043 v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Baseballový klub Apollo Bratislava, IČO: 31 750 729,
Podzáhradná č. 49, 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.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu o udelení slova predsedovi výkonného výboru
baseballového klubu p. Martinovi Brunegrafovi.

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

Pán Martin Brunegraf oboznámil poslancov o baseballovom klube a dôvodoch,
ktoré ich viedli predložiť žiadosť o predĺžení nájmu pozemku. Poslanec
Stanislav Koiš vyslovil podporu baseballovému klubu, pričom uviedol, že doba
nájmu na 20 rokov je štandardná a nie je nijako nezvyčajná a vyzval ostatných
poslancov na podporu tohto návrhu. Poslanec Roman Lamoš rovnako požiadal
o podporu baseballového klubu. Izabella Jégh uviedla, že očakávala od
nájomcu, že predostrie nejaké vízie o plánovaných investíciách a cieľoch klubu.
Martin Brunegraf odpovedal, že požadovanú prezentáciu vedia doložiť.
Poslankyňa Izabella Jégh doplnila, že tento poslanecký zbor, ktorému pomaly
končí funkčné obdobie nemá právo rozhodnúť o takej dĺžke prenájmu.
Poslankyňa Izabella Jégh predniesla procedurálny návrh hlasovať o bode a)
a b) návrhu uznesenia osobitne.
za: 7

proti: 3

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 5

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o bode a) návrhu uznesenia.
za: 4

proti: 4

zdržali sa: 2

nehlasoval: 0
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neprítomní: 5

UZNESENIE č. 423/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

neschvaľuje
nájom pozemku registra „C“ parc. č. 5478//32 o výmere 6 839 m2 a časť pozemku registra „C“
parc. č. 5478/23 o výmere 6 129,75 m2 na Podzáhradnej ul. na dobu určitú na 20 rokov do
30.09.2043 vo výške 1,- €/rok v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Baseballový klub
Apollo Bratislava, IČO: 31 750 729, Podzáhradná č. 49, 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 udržania a skvalitnenia športového vyžitia obyvateľov
mestskej časti a širšej verejnosti.
K bodu 13)

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 20 m2 pod
letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „ESPRESSO R&M“
na Korytnickej 3/a na obdobie od 01.06.2022 do 20.09.2022 v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech prevádzkovateľa: Pavol Kollár, Korytnická 3/a, 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. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali

UZNESENIE č. 424/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 20 m2 pod letným exteriérovým
sedením v nadväznosti na prevádzku „ESPRESSO R&M“ na Korytnickej 3/a na dobu určitú,
t. j. od 01.06.2022 do 20.09.2022 za cenu vo výške 429,58 € v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech prevádzkovateľa: Pavol Kollár, Korytnická 3/a, 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: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 5

Zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva odišiel poslanec Roman Lamoš.
K bodu 14)

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5368/10 o výmere 10 m2 pod
letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Cukráreň u Joliky“
na Podunajskej ul. č. 24, na dobu určitú, t. j. od 01.05. 2022 do 30. 09. 2022
v prospech prevádzkovateľa: Pavel Michna, IČO: 32 109 890, Kríkova 16, 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 a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali
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UZNESENIE č. 425/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 5368/10 o výmere 10 m2 pod letným exteriérovým
sedením v nadväznosti na prevádzku „Cukráreň u Joliky“ na Podunajskej ul. č. 24, na dobu
určitú, t. j. od 01.05.2022 do 30.09.2022 za cenu vo výške 217,97 € v prospech
prevádzkovateľa: Pavel Michna, IČO: 32 109 890, Kríkova 16, 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 zachovania poskytovania služieb občanom
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

K bodu 15)

Návrh nájmu predajného stánku a pomocných priestorov nachádzajúcich sa na
pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu určitú na
dva roky od podpísania nájomnej zmluvy v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Rozkvitneš s.r.o., IČO: 53 990 650, Biskupická 10152/3, 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. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali

UZNESENIE č. 426/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
nájom predajného stánku o výmere 6,20 m2 a pomocných priestorov o výmere 9,12 m2
nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu
určitú – na dva roky od podpísania nájomného vzťahu, vo výške 676,24 €/rok, v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech Rozkvitneš s.r.o., IČO: 53 990 650, Biskupická 10152/3,
821 06 Bratislava za účelom predaja kvetov, smútočných vencov a výdaja tovaru z
internetového obchodu 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.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

K bodu 16)

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 9/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného
majetku mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich
práv a záväzkov do správy Základnej školy Bieloruská 1,821 06 Bratislava.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali
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UZNESENIE č. 427/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 9/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného majetku mestskej
časti Bratislava-Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy
Základnej školy Bieloruská 1,821 06 Bratislava.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

K bodu 17)

Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 6/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného
majetku mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich
práv a záväzkov do správy Materskej školy Estónska 3, 821 06 Bratislava –
elokované pracovisko Materská škola Estónska 7, 821 06 Bratislava
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali

UZNESENIE č. 428/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 6/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného majetku mestskej
časti Bratislava-Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy
Materskej školy Estónska 3, 821 06 Bratislava – elokované pracovisko Materská škola
Estónska 7, 821 06 Bratislava zo dňa 21.03.2016
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

K bodu 18)

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 5/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného
majetku mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich
práv a záväzkov do správy Materskej školy Estónska 3, 821 06 Bratislava –
elokované pracovisko Materská škola Podzáhradná 1, 821 06 Bratislava.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali

UZNESENIE č. 429/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
schvaľuje
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Dodatok č. 2 k Protokolu č. 5/EOaSM/2016 o zverení nehnuteľného majetku mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Materskej
školy Estónska 3, 821 06 Bratislava – elokované pracovisko Materská škola Podzáhradná 1,
821 06 Bratislava zo dňa 21.03.2016
za: 9

K bodu 19)

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

Návrh na predaj pozemku parc. č. 2301, zastavané plochy a nádvoria o výmere
92 m² v k.ú. Podunajské Biskupice, Stanislavovi Ďurišovi a Viere Ďurišovej,
bytom Požiarnicka 3, 821 06 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
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali

UZNESENIE č. 430/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 2301, zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m² v k.ú.
Podunajské Biskupice, Stanislavovi Ďurišovi a Viere Ďurišovej, bytom Požiarnicka 3, 821 06
Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

K bodu 20)

Návrh na predaj pozemku parc. č. 2302, zastavané plochy a nádvoria o výmere
62 m² v k.ú. Podunajské Biskupice, Kataríne Ďurišovej, bytom Požiarnicka 3,
821 06 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
prednostka miestneho úradu. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu,
ktorým prijali

UZNESENIE č. 431/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 2302, zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m² v k.ú.
Podunajské Biskupice, Kataríne Ďurišovej, bytom Požiarnicka 3, 821 06 Bratislava v zmysle §
9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasoval: 0
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neprítomní: 6

K bodu 21)

Návrh - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy
na podporu mládeže a športu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
na rok 2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie Ing. Marta
Szoboszlaiová. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 432/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na podporu mládeže
a športu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2022
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

K bodu 22)

Návrh - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy
na podporu životného prostredia mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na rok 2022.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesli Ing.
Stanislav Štěrba a Ing. Mariana Páleníková. Po krátkej diskusii pristúpili
poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 433/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje
Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na podporu životného
prostredia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2022
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

K bodu 23)

Informatívna správa o opatrovateľskej službe v mestskej časti za rok 2021.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesla
koordinátorka opatrovateľov Mgr. Adriana Kalmárová. Starosta mestskej časti
poďakoval opatrovateľkám za ich prácu. Ildikó Virágová rovnako poďakovala za
prácu opatrovateliek, opatrovateľov a upozornila na potrebu navýšenia
rozpočtu na sociálnu službu. Obdobne sa vyjadrila Olívia Falanga Wurster Po
diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 434/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
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Informatívnu správu o opatrovateľskej službe v mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice za rok 2021.
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 1

neprítomní: 6

K bodu 24)

Informácia o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy v MČ po zimnom
období a návrh na odstránenie závad.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol Ing.
Stanislav Štěrba. Bez diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 435/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
predloženú informáciu o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy na území mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice po sezóne zimného obdobia 2020/21 a návrh na odstránenie
závad.
za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

K bodu 25)

Správa o vyhodnotení priebehu zimnej údržby komunikácií MČ za obdobie
01.12.2021 – 28.02.2022 a rozbor vynaložených nákladov.
Bod uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie predniesol Ing.
Stanislav Štěrba. Poslanec Pavol Kubiš upozornil, že systém zimnej údržby nie
je dobrý, keďže dlhodobo sa vynakladajú finančné prostriedky na zimnú
pohotovosť, hoci automobily iba stoja v garážach. Poslanec Boris Vereš
požiadal úrad aby sa súťaž na zabezpečenie zimnej údržby realizovala
v dostatočnom predstihu. Po diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu, ktorým
prijali

UZNESENIE č. 436/2018-2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:
berie na vedomie
predloženú správu o vyhodnotení zimnej služby za obdobie od 01.12.2021 do 28.02.2022.
za: 9

K bodu 26)

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

neprítomní: 6

Interpelácie poslancov.

Boris Vereš
1) Požiadal aby úrad podal inzerciu do novín ohľadne voľných stánkov.
2) Požiadal o opravu plotu na Estónskej, aby ho poslanci mohli natrieť.
Odpoveď Ing. Mariana Páleníková
2) Uviedla, že s riaditeľkou je dohodnuté že predmetné opravy zrealizuje školník.
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Izabella Jégh
1) Požiadala o spracovanie dotačnej schémy na podporu kultúry o ktoré by sa mohli
uchádzať miestne kultúrne organizácie už v tomto roku na plánované podujatia
v budúcom roku.
2) Požiadala aby do knižníc každej školy v mestskej časti bolo distribuovaných po 4
výtlačkoch z každej publikácie, ktoré boli vydané k 800. výročiu prvej písomnej zmienky
o Podunajských Biskupiciach.
3) Požiadala o vysvetlenie skutočnosti, že úrad nechal vyčistiť súkromný pozemok.
4) Opýtala sa, kedy bude odovzdané „Zelené srdce“.
5) Požiadala o uvedenie termínu a miesta rokovania komisie s firmou Grotto,a.s. aby sa
tohto rokovania mohla zúčastniť.
6) Poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii Slávnostnej akadémie k 800.
výročiu.
Odpoveď Ing. Stanislav Štěrba
3) Uviedol, že pani Michalovičová bola požiadaná o vyčistenie pozemku. Vyčistenie bolo
zrealizované na náklady majiteľky nehnuteľnosti.
4) Uviedol, že rokovanie s firmou Grotto a.s. bude 4.5.2022 o 15.30 hod. na Žiackej ulici.
Odpoveď Ing. Mariana Páleníková
1) Uviedla, že na základe VZN o poskytovaní dotácií sa na každý rok schvaľuje ako
vykonávací predpis dotačná schéma a to na základe schválených finančných
prostriedkov v rozpočte mestskej časti. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 sú
vyčlenené finančné prostriedky šport v sume 30 000,- eur a na životné prostredie
v sume 10 000,- eur. V prípade, že zastupiteľstvo rozhodne o zmene rozpočtu, úrad na
základe toho pripraví dotačnú schému.
Boris Boleček
1) Upozornil na rozvodnú skriňu medzi parkoviskom pri obchodnom dome Bila a MŠ
Podzáhradná, ktorá je otvorená a hrozí tu nebezpečenstvo úrazu.
2) Požiadal o riešenie chýbajúceho osvetlenia kolobežkovej dráhy vo vnútrobloku
Estónska.
3) Opätovne požiadal o riešenie formou pevných zábran pri predzáhradke na Bieloruskej
ul. č. 20, ktorá je neustále devastovaná nevhodným parkovaním motorových vozidiel.
Pavol Kubiš
1) Položil otázku, či úrad dostal pokutu za nesplnenie povinností pani Švarc Harisovou.
2) Opýtal sa na zmluvu č. 77/2022 Kulla Services Alfa, s.r.o.., ktorá je na 64 992,-eur
pričom rozpočtovaných na danej položke 30 000,-eur.
3) Opýtal sa na Objednávku na 6800,- eur Chránenépracovisko, s.r.o. na opravu
dopadových plôch na ulici Ipeľská.
4) Upozornil, že osvetlenie kruhu Lotyšská nesvieti už niekoľko týždňov.
5) Upozornil, že stále nebolo spracované VZN o poplatkoch za prenájom, keďže podľa
terajších poplatkov mestská časť na to dopláca na základe vyrúbenej dani.
6) Ohľadne náhradnej výsadby na Estónskej požiadal aby spracovateľ príspevkov pre
pána starostu v príspevkoch neklamal.
7) Požiadal o mailovú informáciu poslancom v akom stave sú jednotlivé verejné
obstarávania.
Ing. Zuzana Čermanová, PhD.
1) Požiadala o zasypanie jamy na rohu ulíc Krajinská Vetvárska medzi chodníkom
a začínajúcou zeleňou.
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2)
3)
4)
5)

Upozornila na čiernu skládku pneumatík na Jégenešskej ulici.
Opýtala sa v akom štádiu je Zelené srdce.
Opýtala sa v akom štádiu je vybudovanie ihriska na Učiteľskej.
Položila otázku v akom štádiu je zavedenie MHD do časti Podunajská brána.

Ing. Ildikó Virágová
1) Opýtala sa na plagáty k 8. máju, kde sú pod logom mestskej časti uvedené aj mená
dvoch poslancov, na základe čoho sú tam uvedení.
2) Uviedla, že pri zverejňovaných zmluvách nenašla žiadnu o zaberaní verejného
priestranstva.
Odpoveď starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék
1) Uvedení poslanci zabezpečujú športové aktivity v rámci tohto podujatia v areály ZŠ
Biskupická.
Odpoveď poslanec Mgr. Stanislav Koiš
1) Uviedol, že je jedným týchto dvoch poslancov a neprispieva finančným darom, ale
obaja poslanci pomáhajú pri organizovaní a poskytujú materiálne zabezpečenie čo sa
týka športových náčiní a pod..
Odpoveď prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková
2) Mestská časť má prijaté VZN z roku 2019 o sadzbách dane okrem iného aj za záber
verejného priestranstva. Dane sa vyrubujú na základe rozhodnutia a z toho titulu tam
nie je nájomná zmluva. V prípade záujmu na ekonomickom oddelení môžu poskytnúť
dané rozhodnutia.
Boris Boleček
1) Požiadal aby mená poslancov boli zo spomínaných plagátov odstránené.

K bodu 27)

Rôzne.

Boris Vereš
1) Vyslovil ľútosť nad ukončením pracovného pomeru Mgr. Bibiány Guldanovej a vyslovil
je poďakovanie za odvedenú prácu pre mestskú časť.
Občianka Martina Kučerová
1) Vyjadrila sa, že v rámci online zastupiteľstva dňa 08.02.2022 bola predčasne vypnutá
a preto žiada o navýšenie času pre svoje vystúpenie. Zároveň požiadala zamestnanca
miestneho úradu JUDr. Artúra Soldána, aby sa jej ospravedlnil za to, že ju označil za
klamárku. V súvislosti s ďalšou plánovanou výstavbou na Priekopníckej ulici požiadala
úrad aby bol zrealizovaný geodetický prieskum kanalizácie v tejto lokalite, keďže táto
vykazuje značnú poruchovosť.
2) Požiadala o zabezpečenie online prenosov zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
3) Upozornila na nesprávny dátum podpisu likvidačného listu výdavku za PHM, ktorý tvorí
prílohu 1 materiálu č. 02.
4) Opýtala sa prečo v materiály k bodu 11 „Čerpanie z rezervného fondu“ v bode B
figuruje 135.000 € na rekonštrukcia verejného priestranstva na Uzbeckej ul., keď sa to
realizovať nebude resp. obyvatelia týmto údajom nerozumejú.
5) Upozornila, že namiesto takýchto kultúrnych akcií by bolo vhodnejšie realizovať orezy
suchých stromov, opravy vodorovných cestných značení a prechodov pre chodcov.
Izabella Jégh
1) Požiadala o zoznam výziev do ktorých sa mestská časť prihlásila aj s uvedením miery
spolufinancovania mestskou časťou.
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Pavol Kubiš
1) Uviedol, že všetky tie akcie, ktoré boli spomínané, sú vlastne súčasťou predvolebnej
kampane.
2) Uviedol, že pri komunikácii o plánovaných opravách výtlkov medzi ním a pracovníkmi
úradu dostal informáciu, že má požiadať Mgr. Rudolfa Hégra. V tej súvislosti položil
otázku akými právomocami bol Mgr. Rudolf Héger poverený.
Odpoveď starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék
2) Uviedol že Mgr. Rudolf Héger koordinuje prácu oddelenia životného prostredia
a oddelenia kultúry.
K bodu 28)

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
prednostka
miestneho úradu

Overovatelia zápisnice:

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

Pavol Kubiš

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

Ing. Roman Lamoš

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

Mgr. Ján Špaček
zapisovateľ
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