MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Zápisnica
zo zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
zo dňa 02.12.2019.
Prítomní:

Mgr. Zoltán Pék
Ing. Olívia Falanga Wurster
Ing. Peter Ágh
členovia miestnej rady
pracovníci MiÚ

-

starosta mestskej časti
zástupkyňa starostu mestskej časti
prednosta miestneho úradu
podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Navrhnutý programu rokovania miestnej rady.
01)

Otvorenie.

02)

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí MiZ dňa 04.11. 2019.

03)

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa určuje
výška finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2019
a
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019, ktorým sa určuje výška
finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2020

04)

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice č. 1/2018 zo dňa 13.02.2018, ako dodatok č. 1, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015 o miestnych daniach za psa, užívanie
verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
a
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 .o miestnych daniach za psa, užívanie
verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

05)

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice č. 1/2016 zo dňa 14.06.2016 Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
a
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Podunajské
Biskupice č. /2019 zo dňa 10.12.20019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

06)

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár, v Dome
kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra
a
návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice o poskytovaní konzultačných, poradenských
výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného informačného
a impulzného centra (ďalej CIIC) a ich úhradách
a
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
/2019 mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár a v Dome kultúry Vesna.

07)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 o vyhradených plochách pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

08)

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky č. 5/2019.

09)

Zmena č. 6 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2019.

10)

Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na obdobie rokov 2020 – 2022.

11)

Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543//1 – zastavané
plochy a nádvoria pod reklamným zariadením o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m na
Hronskej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: ARTON
s.r.o., IČO: 31 595 154, Komenského 27,010 01 Žilina 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.

12)

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543/12 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 34 m2 pri NC Latorica na Ipeľskej ul. na dobu 10 rokov v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: BOD Invest s.r.o., IČO: 47 341 505, Majerská č.
56, 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.

13)

Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 – záhrada
o výmere 270 m2 na Pšeničnej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Anna Kollerová, Hronská 5152/24, 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 pozemku registra „C“ parc. č. 2404/4 – zastavané plochy a nádvorie
o výmere 3 414 m2 s vybudovaným športovým areálom (malé futbalové ihrisko

s umelou futbalovou trávou, viacúčelové ihrisko s umelým tartanovým povrchom na
tenis, volejbal a streetbal a bedmintonové ihrisko z odpruženého tartanu) na ul.
Padlých hrdinov na dobu obdobie 5 rokov v k. ú. Podunajské Biskupice formou
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
15)

Návrh na opätovné prerokovanie Uznesenia č. 174/2014-2018 zo dňa 19.04.2016 :
nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 1206 – záhrady o výmere 786 m2 a parc. č.
1205 – záhrady o výmere 614 m2 na Petöfiho ul. č. 52 v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: Rozália Škrabáková, Petöfiho č. 52, 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 prevádzkovej doby pre prevádzkareň Vrakunská Brána, Estónska 1/A, 821 07
Bratislava prevádzkovateľa: Minimo Plus, s. r. o., Mierová 175, 821 05 Bratislava.

17)

Rámcový plán práce miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice na rok 2020.

18)

Informácia o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v r. 2019 a návrh údržby
verejnej a cestnej zelene na r. 2020.

19)

Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manželstva na
rok 2020.

20)

Informatívna správa - Plán činností Miestnej knižnice na rok 2020.

21)

Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.

22)

Informatívna správa o počte žiakov ZŠ a MŠ spracovaná podľa stavu k 15.09.2019.

23)

Rôzne.

24)

Záver.

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 štyria poslanci, t. j. Miestna rada je uznášania
schopná, pričom následne starosta mestskej časti predniesol návrh na schválenie programu
rokovania. Miestna rada prijala
UZNESENIE č. 100/2019/MR
Miestna rada schvaľuje predložený návrh programu rokovania Miestnej rady
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
zdržali sa: 0

neprítomní: 1

za: 4

proti: 0

k bodu 02)

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 04.11.2019.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a prednosta Miestneho
úradu Ing. Peter Ágh. Miestna rada bez diskusie prijala
UZNESENIE č. 101/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
za: 4

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomní: 1

Na zasadnutie sa dostavil člen Miestnej rady poslanec Pavol Hanzel.

k bodu 03) Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa
určuje výška finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2019
a
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019, ktorým sa určuje výška
finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2020
Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podali doplňujúce
a vysvetľujúce informácie vedúci oddelenia ekonomického a správy majetku Ing.
Peter Magát a vedúca oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beata Biksadská. Do
diskusie sa prihlásil poslanec Pavol Hanzel a položil otázku, či o uvedené prostriedky
nebudú mať školy krátený rozpočet. V rovnakom duchu položil otázku aj poslanec
Pavol Kubiš. Odpovedal vedúci oddelenia EaSM v zmysle, že všetky poplatky, ktoré
sa vyberú v danom školskom zariadení v ňom aj zostávajú. Po diskusii poslanci
pristúpili k hlasovaniu o predloženom materiály, ktorým prijali
UZNESENIE č. 102/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia v znení pozmeňujúceho návrhu.
zdržali sa: 0

neprítomní: 0

za: 5

proti: 0

k bodu 04)

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice č. 1/2018 zo dňa 13.02.2018, ako dodatok č. 1,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015 o miestnych daniach za
psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie
prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
a
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 .o miestnych daniach za psa,
užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie
prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

Materiál uviedol starosta mestskej časti a následne podal doplňujúce informácie
vedúci oddelenia Ekonomického a správy majetku Ing. Peter Magát. Poslanec Pavol
Kubiš v rámci diskusie predniesol pripomienku k § 11 bod 3) predloženého návrhu,
ktorý je v nesúlade s prijatými zásadami a požiadal o predloženie informácie o stave

pridelených ZŤP preukazov a vydaných povolení na parkovanie. Poslankyňa Ildikó
Virágová poukázala na to, že tak živnostníci ako aj majitelia spoločností s. r. o. by
mali mať rovnakú sadzbu. Pavol Hanzel upozornil na prepisnú chybu v § 19 ods. 1).
Po krátkej diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu a miestna rada prijala
UZNESENIE č. 103/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
zdržali sa: 0

neprítomní: 0

za: 5

proti: 0

k bodu 05)

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice č. 1/2016 zo dňa 14.06.2016 Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice o poskytovaní účelových finančných dotácií
z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
a
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Podunajské
Biskupice č. /2019 zo dňa 10.12.20019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
informácie predkladateľ materiálu poslanec Roman Lamoš. Poslanec Pavol Hanzel
informoval, že predkladané VZN komisia školstva a kultúry ani neriešila, keďže ho
vyradili z programu z dôvodu aby o uvedenej problematike by mala prebehnúť
rozsiahlejšia diskusia a navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by uvedenú
problematiku rozpracovala detailnejšie a aby sa tento návrh predložil až na ďalšom
zastupiteľstve. Poslanci Pavol Kubiš a Mikuláš Krippel vyslovili podporu návrhu
poslanca Hanzela. Po krátkej diskusii členovia miestnej rady pristúpili k hlasovaniu
o predloženom materiály.
zdržali sa: 4

neprítomní: 0

za: 1

proti: 0

k bodu 06)

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár,
v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného
a impulzného centra
a
návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 mestskej časti
Bratislava
–
Podunajské Biskupice o poskytovaní konzultačných,
poradenských výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom
Cezhraničného informačného a impulzného centra (ďalej CIIC) a ich úhradách
a
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár a v Dome kultúry
Vesna.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne doplňujúce
informácie uviedol prednosta MiÚ, ktorý zároveň poukázal na skutočnosť, že pri
príprave predkladaného materiálu sa opomenuli priestory zasadačky MiÚ na Žiackej
ulici č. 2. Poslanec Pavol Kubiš vyslovil návrh aby sa z materiálu vypustilo
ustanovenie o oslobodení organizácií z platenia poplatku. Po krátkej diskusii členovia

miestnej rady sa zhodli na zapracovaní pozmeňujúceho návrhu a následne pristúpili
k hlasovaniu. Miestna rada svojim hlasovaním prijala
UZNESENIE č. 104/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia v znení pozmeňujúceho návrhu
zdržali sa: 0

neprítomní: 0

za: 5

proti: 0

k bodu 07)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 o vyhradených plochách pre voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára
2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
informácie vedúci oddelenia organizačného a vnútornej správy Mgr. Ján Špaček. Bez
diskusie členovia miestnej rady prijali
UZNESENIE č. 105/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
zdržali sa: 0

neprítomní: 0

za: 5

proti: 0

k bodu 08)

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 5/2019.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podala
doplňujúce a vysvetľujúce informácie vedúca oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky Bc. Bibiána Guldanová. Do diskusie sa prihlásila
poslankyňa Ildikó Virágová a navrhla aby členovia rady hlasovali o neodporúčaní
prijatia navrhovaného znenia VZN hlavného mesta. Keďže nik ďalší sa do diskusie
neprihlásil členovia miestnej rady pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 106/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia v znení, že neodporúča schváliť navrhované VZN.
zdržali sa: 1

neprítomní: 0

za: 4

proti: 0

k bodu 09)

Zmena č. 6 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice na rok 2019.

Materiál uviedol starosta mestskej časti a Ing. Peter Magát uviedol doplňujúce
informácie. Poslanec Pavol Kubiš požiadal o objasnenie položky „Všeobecné služby“,
kde je navrhovaná úprava finančných prostriedkov. Odpovedal Ing. Peter Magát, že
sa jedná o finančnú klasifikáciu, ktorú nie je možné svojvoľne meniť a rozpis, čo je
obsahom danej položky bude predložený k zasadnutiu miestneho zastupiteľstva.

Keďže do diskusie sa nik ďalší neprihlásil, členovia miestnej rady pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 107/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
zdržali sa: 0

neprítomní: 0

za: 5

proti: 0

k bodu 10)

Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2020 – 2022.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
informácie vedúci oddelenia Ekonomického a správy majetku Ing. Peter Magát.
V rámci diskusie sa poslanci zhodli, že by potrebovali viac informácií
o pripravovaných, prebiehajúcich a zrealizovaných projektoch. Členovia miestnej rady
po krátkej diskusii svojim hlasovaním prijali
UZNESENIE č. 108/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
zdržali sa: 2

neprítomní: 0

za: 3

proti: 0

k bodu 11)

Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543//1 –
zastavané plochy a nádvoria pod reklamným zariadením o rozmeroch 5,1 m x
2,4 m na Hronskej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice
v prospech: ARTON s.r.o., IČO: 31 595 154, Komenského 27,010 01 Žilina
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.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
informácie prednosta miestneho úradu Ing. Peter Ágh. Do diskusie sa prihlásil
poslanec Roman Lamoš, ktorý uviedol, že bude proti prenajímaniu plôch na reklamné
účely. Zástupkyňa starostu Olívia Falanga Wurster uviedla, že v obdobnom zmysle sa
o danej problematike rozprávali aj na zasadnutí finančnej komisie. Poslanec Pavol
Hanzel sa vyjadril, že je rovnako proti takýmto prenájmom. Keďže do diskusie sa nik
ďalší neprihlásil, členovia miestnej rady pristúpili k hlasovaniu.
zdržali sa: 0

neprítomní: 0

za: 0

proti: 5

k bodu 12)

Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543/12 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 34 m2 pri NC Latorica na Ipeľskej ul. na dobu 10 rokov
v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: BOD Invest s.r.o., IČO: 47 341 505,
Majerská č. 56, 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.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
a vysvetľujúce informácie prednosta MiÚ. Zástupkyňa starostu uviedla stanovisko
finančnej komisie, ktorá sa vyjadrila proti navrhovanému prenájmu. Následne členovia
miestnej rady pristúpili k hlasovaniu.
za: 0

proti: 5

zdržali sa: 0

neprítomní: 0

k bodu 13)

Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 – záhrada
o výmere 270 m2 na Pšeničnej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské
Biskupice v prospech: Anna Kollerová, Hronská 5152/24, 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.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a prednosta MiÚ Ing. Peter
Ágh. Členovia miestnej rady bez diskusie pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 109/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
zdržali sa: 0

neprítomní: 0

za: 5

proti: 0

k bodu 14)

Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2404/4 – zastavané plochy
a nádvorie o výmere 3 414 m2 s vybudovaným športovým areálom (malé
futbalové ihrisko s umelou futbalovou trávou, viacúčelové ihrisko s umelým
tartanovým povrchom na tenis, volejbal a streetbal a bedmintonové ihrisko
z odpruženého tartanu) na ul. Padlých hrdinov na dobu obdobie 5 rokov v k.
ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a prednosta MiÚ Ing. Peter
Ágh. Poslanec Pavol Kubiš požiadal aby v dôvodovej správe bolo uvedené, koľko
finančných prostriedkov bolo na výstavbu, opravy a údržbu tohto športového areálu
už vynaložených, k čomu sa pripojil poslanec Mikuláš Krippel, ktorý to požiadal
predložiť ako informáciu do zastupiteľstva. V rámci diskusie poukázal poslanec
Mikuláš Krippel z jeho pohľadu nedostatočne vypracované ustanovenia v návrhu
nájomnej zmluvy. Odpovedal prednosta MiÚ, že na zasadnutie zastupiteľstva bude
predložený materiál o zámere nájmu, bez návrhu nájomnej zmluvy. Tá bude
v prípade schválenia zámeru na prenájom predložená na schválenie na ďalšom
zasadnutí zastupiteľstva. Poslanec Pavol Hanzel vyslovil požiadavku, aby v prípade
prenájmu bol budúci prevádzkovateľ zazmluvnený na zachovanie doterajších
podmienok nájmu. Prednosta MÚ uviedol, že zámerom nie je predaj areálu ale
presun jeho správy na niekoho iného ako miestny úrad a za podmienok, ktoré si
stanoví mestská časť. Po ukončení diskusie členovia miestnej rady pristúpili
k hlasovaniu.
zdržali sa: 2

nehlasoval: 1

neprítomní: 0

za: 2

proti: 0

k bodu 15)

Návrh na opätovné prerokovanie Uznesenia č. 174/2014-2018 zo dňa
19.04.2016 : nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 1206 – záhrady o výmere
786 m2 a parc. č. 1205 – záhrady o výmere 614 m2 na Petöfiho ul. č. 52 v k. ú.
Podunajské Biskupice v prospech: Rozália Škrabáková, Petöfiho č. 52, 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.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a prednosta MiÚ Ing. Peter
Ágh. V rámci diskusie sa členovia rady dohodli, že budú hlasovať o alternatíve č. 1
návrhu uznesenia a pristúpili k hlasovaniu, ktorým prijali

UZNESENIE č. 110/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
zdržali sa: 0

neprítomní: 0

za: 5

proti: 0

k bodu 16)

Návrh prevádzkovej doby pre prevádzkareň Vrakunská Brána, Estónska 1/A,
821 07 Bratislava prevádzkovateľa: Minimo Plus, s. r. o., Mierová 175, 821 05
Bratislava.

Materiál uviedol starosta mestskej časti. Bez diskusie členovia miestnej rady pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 111/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
zdržali sa: 0

neprítomní: 0

za: 5

proti: 0

k bodu 17)

Rámcový plán práce miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice na rok 2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti. Bez diskusie členovia miestnej rady pristúpili
k hlasovaniu, ktorým prijali
UZNESENIE č. 112/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
zdržali sa: 0

neprítomní: 0

za: 5

proti: 0

k bodu 18)

Informácia o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v r. 2019 a návrh
údržby verejnej a cestnej zelene na r. 2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podal doplňujúce
a vysvetľujúce informácie vedúci oddelenia životného prostredia, odpadov a cestného
hospodárstva Ing. Eduard Vandriak. Členovia miestnej rady vzali na vedomie
predloženú informáciu.
k bodu 19)

Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manželstva
na rok 2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék. Miestna rada bez diskusie
pristúpila k hlasovaniu, ktorým prijala.
UZNESENIE č. 113/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia v znení pozmeňujúceho návrhu.
za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomní: 0

k bodu 20)

Informatívna správa - Plán činností Miestnej knižnice na rok 2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék a následne podala
doplňujúce informácie PaedDr. Beata Biksadská. Členovia miestnej rady vzali na
vedomie predloženú informatívnu správu.

k bodu 21)

Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.

Materiál uviedol starosta mestskej časti a následne podala doplňujúce informácie
PaedDr. Beata Biksadská, ktorá zároveň informovala o požiadavke z komisie školstva
a kultúry na úpravu predloženého materiálu. Následne členovia miestnej rady
pristúpili k hlasovaniu o predloženom materiály v zmysle prednesených úprav
a svojim hlasovaním prijali
UZNESENIE č. 114/2019/MR
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
uznesenia.
za: 5

zdržali sa: 0

proti: 0

k bodu 22)

neprítomní: 0

Informatívna správa o počte žiakov ZŠ a MŠ spracovaná podľa stavu
k 15.09.2019.

Materiál uviedol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék. Miestna rada bez diskusie
vzala na vedomie predloženú informatívnu správu.

k bodu 23)

Rôzne.

Starosta mestskej časti informoval o svojom rozhodnutí, že do komisie na
posudzovanie žiadostí o nájme bytov menoval členov za miestny úrad zamestnancov
Mgr. Bibiánu Guldanovú a Mgr. Adrianu Kalmárovú a z radov obyvateľov mestskej
časti Andreu Horváthovú. Zároveň uviedol organizačné informácie k zasadnutiu
zastupiteľstva a voľbe miestneho kontrolóra.
.
k bodu 24)

Záver.

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

Mgr. Zoltán P é k
starosta
mestskej časti
Ing. Peter Á g h
prednosta
miestneho úradu

