MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Zápisnica
zo zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
zo dňa 01.02.2021.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k bodu 01)

Otvorenie.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí miestnej rady
prítomných členov miestnej rady, prednostku miestneho úradu, miestneho
kontrolóra a pracovníkov miestneho úradu. Konštatoval, že z piatich členov
miestnej rady sú prítomní traja poslanci, t. j. miestna rada je uznášania schopná.
Predniesol návrh programu a následne poslanci pristúpili k hlasovaniu, ktorým
prijali
UZNESENIE č. 100/2021/MR
Miestna rada schvaľuje predložený návrh programu rokovania Miestnej rady
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
zdržali sa: 0

neprítomní: 2

za: 3

proti: 0

k bodu 02)

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 08.12.2020.
Materiál uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla
prednostka miestneho úradu. Keďže do diskusie sa nik neprihlásil pristúpilo sa
k hlasovaniu, ktorým miestna rada prijala
UZNESENIE č. 101/2021/MR
Miestna rada vzala na vedomie predloženú Kontrolu plnenia uznesení prijatých
na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2021 a odporúča miestnemu
zastupiteľstvu schváliť predložený návrh uznesenia.
zdržali sa: 0

neprítomní: 2

za: 3

proti: 0

k bodu 03)

Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Podunajské
Biskupice na roky 2021 – 2023.
Na zasadnutie miestnej rady sa dostavila zástupkyňa starostu Ing. Olívia
Falanga Wurster.
Materiál uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie k návrhu
rozpočtu uviedla prednostka miestneho úradu Ing. Mariana Páleníková
a pracovníčka zodpovedná za zostavenie rozpočtu Mgr. Zuzana Švarc
Harisová. Miestny kontrolór Mgr. Ján Komara následne predniesol svoje
vyjadrenie k návrhu rozpočtu. Poslanec Pavol Kubiš predniesol stanovisko
poslaneckých klubov miestneho zastupiteľstva, v rámci ktorého bola
požiadavka o stanovenie termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva na
23.2.2021, prepracovanie návrhu rozpočtu v zmysle zapracovaných

poslaneckých pripomienok a takto upravený návrh zverejniť na úradnej tabuli.
V rámci diskusie požiadal o vysvetlenie údajov uvedených v tabuľkovej časti
návrhu, keďže tá podľa jeho vyjadrenia nesúhlasí s textovou časťou. Požiadal
o prepracovanie kapitálových výdavkov v zmysle pripomienok poslancov, ktoré
predniesol. Poslanec Roman Lamoš požiadal o vysvetlenie skutočností, že
v návrhu nie sú kapitálové výdavky, ktoré už boli zastupiteľstvom schválené
avšak neboli zrealizované. Poslanec Mikuláš Krippel poukázal na nesúlad
medzi tabuľkovou a textovou časťou návrhu a poukázal na nerovnomerné
financovanie jednotlivých obvodov mestskej časti. O vysvetlenie sa pokúsila
prednostka miestneho úradu a následne pracovníčka zodpovedná za
zostavenie rozpočtu Zuzana Švarc Harisová. Olívia Falanga Wurster uviedla,
že z ekonomického hľadiska, použitie finančných prostriedkov na
nezrealizované akcie, ktoré už boli schválené uznesením v predchádzajúcom
období a nebolo toto uznesenie zrušené, nemusia byť zahrnuté v návrhu
rozpočtu, keďže sú tieto prostriedky už alokované na schválené akcie. Po ďalšej
diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu poslanca Kubiša
UZNESENIE č. 102/2021/MR
Miestna rada navrhuje prepracovať návrh rozpočtu v zmysle poslaneckých
návrhov a zvolať zasadnutie miestneho zastupiteľstva na 23.02.2021.
za: 4

proti: 0

k bodu 04)

Rôzne.

zdržali sa: 0

neprítomní: 1

- Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2021
Materiál uviedol starosta mestskej časti a doplňujúce informácie uviedla vedúca
oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beata Biksadská. Poslanec Mikuláš
Krippel uviedol, že podľa jeho názoru, je v súčasnej neistej dobe v súvislosti
s pandemickou
situáciou,
predložený
návrh
neúmerne
finančne
predimenzovaný. Poslanec Pavol Kubiš položil otázku, či predmetný materiál
bol prerokovaný v príslušnej komisii. Odpovedala Vedúca odd. ŠaK, že nie,
keďže zasadnutia komisií sa nekonali. Následne členovia miestnej rady
pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu. Svojim hlasovaním
za: 0

proti: 0

zdržali sa: 3

nehlasoval: 1

neprítomní: 1

prijali
UZNESENIE č. 103/2021/MR
Miestna rada neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
Rôzne.
Mikuláš Krippel
Položil otázku, v akom stave je pripravovaný zámer v zóne Centrum – Areál TJ
Spoje.

Odpoveď – prednostka Ing. Mariana Páleníková
Uviedla, že po prerokovaní zámeru na decembrovom zastupiteľstve je proces
nastavený tak aby materiál mohol byť predložený na zasadnutie zastupiteľstva
koncom februára, pričom vzhľadom na epidemiologickú situáciu musia niektoré
procesy prebiehať online. Uviedla že prebehla jedna prezentácia pre obyvateľov
a keďže nie všetci zachytili tento proces bude zrealizovaná ďalšia prezentácia.
Vyhodnotenie pripomienok občanov sa uskutoční dňa 10.02.2021, pričom
väčšina pripomienok v rámci procesu ako aj podanej petície občanov sa týka
zastavateľnosti a podlažnosti objektov v rámci posudzovaného areálu.
Miestny kontrolór Mgr. Ján Komara vyslovil obavu, že procesne sa spracovať
materiál ku koncu mesiaca február nedá stihnúť.
k bodu 05)

Záver.
Starosta mestskej časti poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
rokovanie Miestnej rady.

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

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

Zapísal : Mgr. Ján Špaček

