MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Zápisnica
zo zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
zo dňa 19.08.2019.

k bodu 01)

Otvorenie.

Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék privítal na zasadnutí Miestnej rady
prítomných poslancov mestskej časti a pracovníkov miestneho úradu. Konštatoval, že
z piatich členov Miestnej rady sú prítomní traja poslanci, t. j. Miestna rada je uznášania
schopná, pričom následne starosta mestskej časti predniesol návrh na schválenie programu
rokovania. Miestna rada prijala
UZNESENIE č. 75/2019/MR
Miestna rada schvaľuje predložený návrh programu rokovania Miestnej rady
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
za: 3 – jednomyseľne
k bodu 02)

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 11.06.2019.

Materiál uviedol prednosta miestneho úradu Ing. Peter Ágh. Do diskusie sa prihlásil
poslanec Mikuláš Krippel, ktorý sa vyslovil, že mu nepostačuje odpoveď na
požiadavku uvedenú k bodu Rôzne č. 7. predmetného materiálu. Starosta mestskej
časti odpovedal, že uvedená odpoveď bude doplnená do zasadnutia miestneho
zastupiteľstva.
Následne starosta konštatoval, že Miestna rada vzala na vedomie predloženú
kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 11.06.2019.

k bodu 03)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–
Podunajské Biskupice č ... /2019 o zásadách hospodárenia s finančnými
prostriedkami mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
a vysvetľujúce informácie vedúci oddelenia Ekonomického a správy majetku Ing.
Peter Magáth. Do diskusie sa prihlásil poslanec Mikuláš Krippel a vyslovil svoje
stanovisko, že nesúhlasí so znením článku 12 navrhovaného všeobecne záväzného
nariadenia, v rámci ktorého sa stanovujú oprávnenia starostovi vykonávať rozpočtové
opatrenia do výšky 25% rozpočtu mestskej časti. Dodal, že by bol za inú percentuálnu
výšku a to 10 až 15%. Ing. Peter Magáth doplnil, že v prípade neschválenia žiadnych
oprávnení pre starostu vykonávať rozpočtové opatrenia, by funkčnosť Miestneho
úradu bola značne obmedzená, keďže niektoré činnosti sa dopredu nedajú
naplánovať. Poslankyňa Ildikó Virágová sa opýtala na prax v mestskej časti Staré
mesto. Ing. Peter Magáth odpovedal, v zmysle, že sa jedná o mestskú časť, ktorá má
viac obyvateľov ako Podunajské Biskupice a k dispozícii odlišný objem finančných
prostriedkov. Z uvedeného dôvodu je ťažko porovnávať tieto dve mestské časti, ale

zaužívaná prax je, že starostovia mávajú oprávnenia k úprave rozpočtov 5-15%.
Následne pani poslankyňa a pán poslanec Mikuláš Krippel požiadali o vysvetlenie
písmena b) článku 12 navrhovaného VZN. Ing. Peter Magáth odpovedal, že
prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov je definované zákonom. Následne sa
slova ujal starosta mestskej časti a uviedol, že navrhované VZN je predkladané
z dôvodu, aby bola zachovaná funkčnosť úradu a preto by bol rád, keby sa v rámci
diskusie dospelo k určitému kompromisu. Prednosta miestneho úradu dodal, že
poslanci majú právomoc, kedykoľvek upraviť rozpočet mestskej časti, resp. vyžiadať
si doloženie nakladania s rozpočtovými prostriedkami. Po následnej diskusii starosta
mestskej časti stiahol predložený návrh VZN z rokovania s odôvodnením, že
k septembrovému zasadnutiu Miestneho zastupiteľstva bude pripravený nový návrh.

k bodu 04)

Návrh na zmenu Uznesenia č.45/2018-2022 - Použitie finančných
prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék. Následne vysvetľujúce a
doplňujúce informácie k predkladanému materiálu predniesol Ing. Peter Magáth. Do
diskusie sa prihlásil poslanec Mikuláš Krippel s otázkou k bodu 10) predkladaného
materiálu, kde zo schválených 85.000 Eur je navrhovaných 17.100 Eur (vybudovanie
nových parkovacích miest). Odpovedal prednosta miestneho úradu. Uvedená zmena
vyplynula z toho, že v pôvodnom návrhu bolo kalkulované s dvomi lokalitami na
vybudovanie parkovacích miest a po jednaní s Magistrátom hlavného mesta bolo
dohodnuté, že vybudovanie parkovacích miest v jednej lokalite bude financované
hlavným mestom. Následne Miestna rada pristúpila k hlasovaniu, ktorým prijala
UZNESENIE č. 76/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
za: 3 - jednomyseľne

k bodu 05)

Zmena č. 4 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2019.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a doplňujúce informácie
predniesol Ing. Peter Magáth. Miestna rada bez diskusie prijala
UZNESENIE č. 77/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
za: 3 – jednomyseľne
k bodu 06)

Návrh zriaďovacej listiny pre materskú školu – Óvoda, Komárovská 58,
Bratislava.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék. K materiálu podala
doplňujúce informácie vedúca oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beata Biksadská.
Miestna rada prijala

UZNESENIE č. 78/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
za: 3 – jednomyseľne

k bodu 07)

Rôzne.

Starosta mestskej časti informoval členov Miestnej rady o riešení vybudovania
multifunkčného ihriska, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom na zasadnutí
11.06.2019 vo výške 34.900 Eur. Mgr. Zoltán Pék uviedol, že po zvážení všetkých
alternatív predloží návrh do septembrového zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
návrh na vybudovanie tohto ihriska v areáli ZŠ Bieloruská. Z toho dôvodu bude
prepracovaná zmluva s úradom vlády SR a všetky potrebné kroky, keďže pôvodná
lokalizácia tohto ihriska bola v areáli ZŠ Biskupická. Keďže do diskusie sa nik
neprihlásil starosta mestskej časti všetkým poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie
Miestnej rady.
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