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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
  

A.  berie na vedomie 
 
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 155/2008 (10. MiZ, 5.2.2008), 
b) uznesenie č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013). 
 
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 88/2007/C5 (7. MiZ, 25.9.2007), 
b) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), 
c) uznesenie č. 156/2015/E (10. MiZ 2015, 21.12.2015). 

 
B.  schvaľuje 

 
1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 269/2008 30.6.2016 TP: 31.12.2016 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 579/2014 30.6.2016 TP: 31.12.2017 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 39/2015 31.12.2015 TP: 31.1.2017 

 
T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 
 

C. zrušuje 
 

1. uznesenie č. 584/2014 (26. MiZ, 23.9.2014). 



 3 

Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
UZNESENIE č. 88/2007/C5 (7. MiZ, 25.9.2007) 
C.  ukladá 
5.  Predkladať štvrťročne na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova 
Ves písomnú informáciu o verejných obstarávaniach Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova 
Ves, rozpočtových a príspevkových organizácií MČ Bratislava-Karlova Ves s nasledovnými 
špecifikáciami: 
- predmet a názov verejného obstarávania so zaradením podľa finančného limitu, 
- kritériá na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania, 
- uchádzači o verejné obstarávanie a nimi ponúkané ceny za predmet obstarávania, 
- víťaz verejného obstarávania a cena víťaznej ponuky za predmet obstarávania. 

 
T: trvale 

TK: k 30.9., 31.12., 31.3., 30.6. 
 

Poznámka: V zmysle § 20 a § 42 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť. 
Z tohto dôvodu nemôžeme zverejniť tretiu odrážku predmetného uznesenia bez súhlasu 
uchádzača. Zverejňovať sa môžu informácie, ktoré sú taxatívne vymenované v Prílohe č. 7 
zákona č. 25/2006 Z.z. „Oznámenie o výsledku verejného obstarávania“. 
 
Oddelenie územného rozvoja 
V 2. štvrťroku oddelenie územného rozvoja nerealizovalo verejné obstarávanie. 
 
Oddelenie školstva 
1. Rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ Majerníkova 62 – východná strana 
- Kritérium: najnižšia cena 
- ponuku predložili dvaja uchádzači 
- Víťaz: VS Stavby s.r.o. Rožňavská 8, 821 04 Bratislava 
- Hodnota zákazky: 75.711,59 EUR 
 
2. Rekonštrukcia - rozširovanie kapacity MŠ Majerníkova 60 
- Kritérium: najnižšia cena 
- ponuku predložili traja uchádzači 
- Víťaz: VS Stavby s.r.o. Rožňavská 8, 821 04 Bratislava 
- Hodnota zákazky: 40.953,11 EUR 
 
3. Rekonštrukcia - rozširovanie kapacity MŠ Majerníkova 11 
- Kritérium: najnižšia cena 
- ponuku predložili dvaja uchádzači 
- Víťaz: VS Stavby s.r.o. Rožňavská 8, 821 04 Bratislava 
- Hodnota zákazky: 26.665,05 EUR 
 
4. Rekonštrukcia strešnej krytiny vrátane zateplenia na ZŠ Karloveská 61 
- Kritérium: najnižšia cena 
- ponuku predložili traja uchádzači 
- Víťaz: KEMTAS, s.r.o., Studená č.3, 821 04 Bratislava 
- Hodnota zákazky: 41.777,00 EUR 
 
Oddelenie dopravy a životného prostredia 
 
1. Objednávka schodov, chodníkov a stavebné práce na komunikácií Hlaváčikova 
- Kritérium: najnižšia cena 
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- Víťaz: Kántor - K.K.C., s.r.o. 
- Hodnota zákazky: 7725,13 EUR 
 
2. Oprava chodníkov a schodov v oblasti Gabčíkova 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: Kántor - K.K.C., s.r.o. 
- Hodnota zákazky: 7578,08 EUR 
 
3. Likvidácia a spracovanie biologického rozložiteľného odpadu 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: Vassal EKO, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: Rámcová dohoda Z201615174_Z 11 800 EUR EKS 
 
4. Montáž detských hracích prvkov 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: Fun Time, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: Zmluva o dielo Z201611691_Z 7 992 EUR EKS 
 
5. Rekonštrukcia schodísk a chodníkov 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: Sokol Trade, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: Zmluva o poskytovaní služieb Z201610324_Z 7760,86 EUR EKS 
 
6. Oprava a obnova lavičiek 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: Wargas, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: Zmluva o dielo Z20169280_Z  9499 EUR EKS 
 
7. Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: Leontech, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: Zmluva o poskytovaní služieb Z201614442_Z 27 000 EUR EKS 
 
8. Rekonštrukcia schodiska 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: FISgroup ASSET, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: Zmluva o dielo Z201610579_Z 3599 EUR EKS 
 
9. Vodorovné, zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: Abrador, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: Rámcová dohoda Z201615966_Z  33 504 EUR EKS 
 
10. Rekonštrukcia miestnej komunikácie 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: Alpine Slovakia, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: Zmluva o dielo Z20169864_Z  29 998,80 EUR EKS 
 
 
11. Oprava časti ulice Sološnická – doplnenie rozsahu prác o pripojenie na Kuklovskú 
a Sološnícku – hornú časť 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: Alpine Slovakia, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: 7 173,20 EUR 
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12. Oprava oporných múrov schodiska na Pribišovej ulici 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: FISgroup ASSET, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: 1203,70 EUR 
 
13. Výsadbový materiál 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: Zreuz, s.r.o. 
- Hodnota zákazky: Objednávka 5136,44 EUR, prieskum trhu 
 
14. Oplotenie detského ihriska vo vnútrobloku Nad Lúčkami - Beniakova 
- Kritérium: najnižšia cena 
- Víťaz: FBT Slovakia 
- Hodnota zákazky: Objednávka 2883,06 EUR, prieskum trhu 
 
 
UZNESENIE č.  155/2008 (10. MiZ, 5.2.2008) 
UZN. č. 385/2009/C (21. MiZ, 22.9.2009) T: MiZ december 
UZN. č. 152/2011/B1 (10. MiZ, 20.12.2011) T: MiZ 27.3.2012 
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014) - Buzáš nesplnené 
 
A. sc hvaľuje 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 
2008 – 2013. 
 
B. ukladá 
komisii PHSR predkladať návrhy na aktualizáciu programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2008 – 2013. 
 

T: 2x ročne k 30.6. a k 31.12. 
C.  poveruje 
komisiu PHSR gesciou nad realizáciou Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2008 – 2013 a vypracovaním 
informačnej správy o jeho plnení. 

T: 1x ročne k decembrovému MiZ 
počnúc rokom 2008 

Plnenie: Splnené. 
Nový vypracovaný dokument PHSR na roky 2016-2023 bol predložený komisiám 
na pripomienkovanie a bude predložený na schválenie na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 
Obsahuje čiastočne aj vyhodnotenie  plnenia akčného plánu starého PHSR 2008-2013. 

 
 
UZNESENIE č. 269/2008  (15. MiZ, 4.11.2008) 
zmenené uzneseniami (predĺženie termínu): 
UZN. č. 318/2009/B5 (17. MiZ, 3.2.2009)  T: 30.6.2009  
UZN. č. 367/2009/B3 (20. MiZ, 30.6.2009)  T: 31.12.2009 
UZN. č. 443/2010/B2 (24. MiZ, 2.2.2010)  T: 31.12.2010 
UZN. č. 14/2011/B1 (3. MiZ, 1.3.2011)  T: 31.12.2011 
UZN. č. 152/2011/B2 (10. MiZ, 20.12.2011)  T: 31.12.2012 
UZN. č. 310/2013/B1 (16. MiZ, 29.1.2013)  T: 31.12.2013 
UZN. č. 481/2014/B1 (23. MiZ 11.2.2014)  TK: MiZ 1.4.2014 
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TP: 31.12.2014 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ, 10.2.2015) TP: 30.6.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 31.12.2015 
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UZN. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP: 30.6.2016 
 
A. schvaľuje 
stavebný zámer: Výstavba prepojovacieho chodníka Karloveská - Nad Lúčkami, alt. č. 2 
 
B. poveruje 
prednostu vo veci konať a zabezpečiť cenové ponuky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie.  

T: do 31.12.2008 
na doplňujúci návrh poslanca Bertu: 
 
C. poveruje 
starostku MČ Bratislava–Karlova Ves vo veci zverenia pozemkov na výstavbu 
prepojovacieho chodníka Nad Lúčkami konať. 

T: do konca roka 2008 
T: predĺžený do 31.12.2011 

Plnenie: Plní sa. 
Mestská časť Bratislava–Karlova Ves požiadala Hlavné mesto SR Bratislavu o zverenie 
predmetného pozemku do správy mestskej časti (list zo dňa 8. januára 2015). Predmetný 
pozemok zatiaľ nebol zverený do správy MČ. 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2016 
 

 
UZNESENIE č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013) 
A.  schvaľuje 
Pri evidencii výdavkov pri správe a údržbe pozemných komunikácií zaznamenávať 
do prehľadnej tabuľky do jednotlivých kolóniek nasledovné údaje: 
- lokalita t. j. miesto vykonávacej práce 
- názov firmy vykonávajúcej danú prácu 
- dátum začatia a ukončenia verejného obstarávania a počet zúčastnených firiem 
- dátum začatia a ukončenia vykonávanej práce 
- predmet zákazky t. j. popis práce 
- predmet zverejnenej zmluvy, objednávky, faktúry na webovej stránke Karlovej Vsi 
- celkové výdavky (materiál + práca) 
- faktúry k danej práci na kliknutie. 
B.  žiada 
prednostu, aby zabezpečil vypracovanie uvedenej tabuľky s danými položkami. 

T: ihneď 
C.  ukladá 
prednostovi, aby zabezpečil zverejňovanie daných údajov danou formou vždy po skončení 
práce v konkrétnej lokalite na webovej stránke Karlovej Vsi. 

T: priebežne 
 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
Požadovaná tabuľka je zverejnená na webovej stránke Karlovej Vsi v rubrike Otvorený úrad / 
Rozpočet/ Rok 2016/ Výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií: 
vydavky_pozemne_komunikacie_2016.ods. V tabuľke sú na kliknutie k dispozícii prepojenia 
na príslušné faktúry. Pre roky 2013, 2014 a 2015 sú na webovej stránke Karlovej Vsi obdobne 
zverejnené tabuľky vydavky_pozemne_komunikacie_2013.ods, 
vydavky_pozemne_komunikacie_2014.ods, vydavky_pozemne_komunikacie_2015.ods. 
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UZNESENIE č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013) 
zmenené uznesením (predĺženie termínu): 
UZN. č. 459/2013/B4 (22. MiZ, 17.12.2013)  TK: MiZ 11.2.2014 
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 23.9.2014 
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014 
UZN. č. 563/2014/C (26. MiZ, 23.9.2014) p. Čahojová: mení v časti D „plní sa“ na 
„nesplnené“ 
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014) - p. Zajac: konštatuje v časti B,C,D „nesplnené“ 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 31.12.2015 
UZN. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP: 30.6.2016 
 
C. žiada starostku  
pri plánovanej investičnej akcii „KCK“ vypracovať v súčinnosti s komisiou pre kultúru 
a kultúrnymi organizáciami, ktoré vypĺňajú program KCK, plán rekonštrukcie KCK podľa 
programových potrieb. V spolupráci s organizáciami a finančnou komisiou sa pokúsiť 
o vymyslenie ideálneho plánu financovania tejto investičnej akcie s prispením 
mimorozpočtových zdrojov. 
 
Plnenie: Splnené. 
Počas letných mesiacov prebiehala kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane odvozu 
a likvidácie odpadu. Finančné krytie ďalších oprav bude riešené v rámci plnenia programu 
PHSR. 
Finančná politika KCK: KCK má v súčasnosti jednotný cenník na krátkodobý prenájom 
priestorov. Taktiež je ustálený cenník prenájmu priestorov pre umelecké združenia a spolky, 
ktoré tvoria dramaturgiu KCK. Okrem finančného jednosmerného dotovania Karloveského 
centra kultúry z príjmov Mestskej časti pracuje oddelenie kultúry 
na projekte spolufinancovania prostredníctvom vyberania vstupného na väčšine kultúrnych 
podujatí v KCK. Ďalšou formou získavania finančných prostriedkov je vyhľadávanie a 
mapovanie finančných dotácií z vyhlásených grantových schém (BSK, FPU, Poštová banka 
a i.), na ktorých oddelenie kultúry aktívne pracuje. V priebehu sezóny 2015/2016 oddelenie 
kultúry získalo 2 dotácie z verejných zdrojov (BSK), 1 dotáciu zo súkromného sektora 
(Nadácia ZSE), celkovo v hodnote 5 150€.  
Za kultúrne podujatia v KCK sa v novej koncepcii vyberá vstupné. Vstupné sa pohybuje 
v rozmedzí 2 – 6 €, podľa typu podujatia. Zvýhodnení sú ZŤP, študenti a dôchodcovia. 
Taktiež od roku 2016 vyberáme na základe schváleného grantu z MK SR kultúrne poukazy od 
študentov. 
 
 
UZNESENIE č. 579/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 30.6.2016 
 
žiada starostku 
aby predložila na nasledujúce miestne zastupiteľstvo správu o plnení zmluvy na zhotovenie 
ÚPN-Z - Karloveská zátoka. Informácia musí obsahovať podrobné porovnanie už 
realizovaných prác a harmonogramu obsiahnutý už v zmluve so zhotoviteľom ÚPN-Z - 
Karloveská zátoka. 
 
Plnenie: Plní sa. 
V procese obstarávania Územného plánu zóny (ÚPN-Z) Karloveská zátoka boli zabezpečené 
prípravné práce a spracované prieskumy a rozbory. Následne bol spracovaný návrh zadania, 
ktorý bol prerokovaný s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, s dotknutými orgánmi 
a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia územia. Návrh zadania 
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bol odoslaný 21.10.2014 (doručený 04.11.2014) na posúdenie podľa § 20 ods. 5 písm. c 
stavebného zákona Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky. V liste 
zo 14.12.2015, ktorý bol na miestnom úrade zaevidovaný 29.12.2015, Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, uviedol, že v čase prerokovania návrhu zadania 
stratil platnosť preukaz č. 166 MŽP SR odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a stavebného zákona vydaný Ing. arch. 
Mórovi, CSc. Ing. arch. Móro, CSc. v júni 2015 zomrel. V súčasnosti prebieha proces 
zabezpečenia odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie 
podľa § 2a stavebného zákona, ktorá by posúdila potrebu opätovného prerokovania návrhu 
zadania pre Územný plán zóny Karloveská zátoka. 
Harmonogram následných prác na ÚPN-Z Karloveská zátoka 
 posúdenie potreby opätovného prerokovania návrhu zadania 

 do 30.09.2016, 
 prípadné opätovné prerokovanie návrhu zadania s orgánmi územného plánovania, 

s dotknutými orgánmi a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia 
územia 
 termín plnenia bude dohodnutý s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 
 spracovanie čistopisu zadania 

 do 50 dní po obdržaní súhlasného stanoviska Okresného úradu Bratislava, 
 schválenie zadania v MiZ, 
 spracovanie návrhu ÚPN-Z 

 do 90 dní po schválení zadania v MiZ, 
 prerokovanie návrhu ÚPN-Z s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, s dotknutými 

orgánmi a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia územia, 
s vlastníkmi nehnuteľností v území 
 termín plnenia bude dohodnutý s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 
 vyhodnotenie stanovísk a pripomienok získaných v priebehu prerokovania návrhu ÚPN-Z 

 termín plnenia bude dohodnutý s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 

 zapracovanie akceptovaných pripomienok do upraveného návrhu ÚPN-Z 
 do 60 dní po doručení vyhodnotenia stanovísk a pripomienok získaných v priebehu 

prerokovania návrhu ÚPN-Z, 
 predloženie upraveného návrhu ÚPN-Z s vyhodnotenými stanoviskami a pripomienkami 

a s potrebnými prílohami na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava 
 termín plnenia bude dohodnutý s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 
 schválenie ÚPN-Z v MiZ po obdržaní súhlasného stanoviska Okresného úradu Bratislava, 
 spracovanie čistopisu ÚPN-Z 

 termín plnenia bude dohodnutý so spracovateľom po schválení ÚPN-Z v MiZ. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2017 
 

 
UZNESENIE č. 584/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) 
593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014) - p Zajac: konštatuje „nesplnené“ 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ, 10.2.2015), TP: MiZ 17.3.2015 
UZN. č. 33/2015/B (3. MiZ 2015, 17.3.2015) TP: 30.6.2015 
UZN. č. 133/2015/B (9. MiZ 2015, 15.12.2015) TP: 30.6.2016 
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žiada starostku 
pripraviť do najbližších komisií a do najbližšieho zasadnutia MiZ predložiť komplexný návrh 
na riešenie aktuálnych problémov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves, vyplývajúcich z kontroly miestnej kontrolórky „základné školy nedokážu 
pokryť svoje výdavky z normatívov“ 

1.) s dlhodobým päťročným výhľadom 
2.) na budúci rok a to tak, aby návrh bol zahrnutý v bežných výdavkoch rozpočtu MČ 

2015. 
T: najbližšie zasadnutie komisie školskej, finančnej a MiZ 28.10.2014 

Plnenie: Nesplnené. 
Z dôvodu obsiahnutia problematiky školstva a škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves v novom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na roky 2016 – 2023 a predpokladu riešenia tejto 
problematiky v súlade s dokumentom PHSR navrhujem zrušenie uznesenia. 
 
 
UZNESENIE č. 39/2015 (3. MiZ, 17.3.2015) 
UZN. č. 49/2015/B (4. MiZ, 5.5.2015) TP: MiZ 23.6.2015 
UZN. č. 71/2015/B (5. MiZ, 23.6.2015) TP: MiZ 22.9.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 31.12.2015 
UZN. č. 180/2016/B (14. MiZ, 26.4.2016), TP: 30.6.2016 
 
A. berie na vedomie 
informáciu o vyplácaní odmeny vo forme tzv. 13. platu bývalej starostke Ing. Ivete 
Hanulíkovej v rokoch 2007 - 2014. 
 
na doplňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca: 
B. žiada 
1. starostku mestskej časti Bratislava–Karlova Ves, aby sa zabezpečila spracovanie 
informácie/materiálu, v ktorom bude kvantifikovaná škoda, ktorá vznikla mestskej časti, ktorá 
bola počas celého pôsobenia Ing. Ivety Hanulíkovej vo funkcii starostky mestskej časti 
vyplatená v rozpore s platnými pravidlami, alebo zákonmi. 
 
2. starostku mestskej časti Bratislava–Karlova Ves uzavrieť s Ing. Ivetou Hanulíkovou 
dohodu o spôsobe, akým bývalá starostka vráti mestskej časti celú takto kvantifikovanú sumu 
v rozpore s pravidlami a zákonmi jej vyplatenú v čase, keď pôsobila vo funkcii starostky 
mestskej časti Bratislava–Karlova Ves. 
 
3. starostku mestskej časti Bratislava–Karlova Ves informovať o kvantifikovanej sume ako aj 
o podmienkach dosiahnutej dohody na najbližšom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 
ktoré je plánované na 5. mája 2015. 

TK: MiZ 22.9.2015 
Plnenie: Plní sa. 
Dohoda o urovnaní nebola podpísaná. Ing. Hanulíková zaslala na účet mestskej časti sumu 
zodpovedajúcu súčtu vyplatených trinástych platov v čistom. Keďže náklady mestskej časti v 
tejto veci okrem čiastky vyplatenej na účet bývalej starostky zahŕňajú aj odvody mestskej 
časti ako zamestnávateľa, následne sme oslovili sociálnu poisťovňu (viď. príloha) a zdravotnú 
poisťovňu so žiadosťou o vrátenie zaplatených odvodov, nakoľko mzda z ktorej boli 
odvedené nám bola vrátená. Po skončení konania v poisťovniach budeme finančný rozdiel do 
výšky všetkých nákladov mestskej časti uplatňovať voči Ing. Hanulíkovej. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.1.2017 
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UZNESENIE č. 156/2015/E (10. MiZ 2015, 21.12.2015) 
 
E. žiada  
starostku mestskej časti:  
1. zabezpečiť evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia § 14 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  
2. informovať komisiu finančnú a podnikateľskú a miestne zastupiteľstvo bezodkladne na 
najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí. 
 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
Ekonomické oddelenie zabezpečuje evidenciu prijatých rozpočtových opatrení v zmysle  § 14 
ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov. 
Dňa 19.2.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2016, dňa 2.3.2016 bolo prijaté 
rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2016 a dňa 11.4.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie 
starostky č. 3/2016. O prijatí rozpočtových opatrení  č. 1 a 2/2016 bola informovaná komisia 
finančná a podnikateľská na svojom rokovaní dňa 7.4.2016, a následne boli  rozpočtové 
opatrenia doložené do informatívnych materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 
26.4.2016. 
O prijatí rozpočtového opatrenia  č. 3/2016 bola informovaná komisia finančná a 
podnikateľská na svojom rokovaní dňa 9.6.2016, a následne bolo  rozpočtové opatrenia 
doložené do informatívnych materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 28.6.2016. 
 
 
 
 


