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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. 169/2016 (12. MiZ 2016, 16.2.2016), 
b) uznesenie č. 185/ 2016 (14. MiZ, 26.4.2016). 
 
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010), 
b) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), 
c) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), 
d) uznesenie č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015), 
e) 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 426/2013 31.3.2016 TP: 31.10.2016 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 31.3.2016 TP: 31.12.2016 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014 31.3.2016 TP: 31.12.2016 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 148/2015 28.6.2016 TP: 31.10.2017 

 
T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 
 
2. zmenu uznesenia č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010) nasledovne: za slovami „miestneho 
zastupiteľstva“ sa dopĺňa text: „v podobe informatívneho materiálu.“. 
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Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
 
UZNESENIE č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010) 
 
na doplňujúci návrh poslanca Zeleňáka: 
D.  žiada 
prednostu MČ Bratislava - Karlova Ves zverejňovať mesačné plnenie rozpočtu mestskej časti 
predchádzajúceho mesiaca vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca na internetovej stránke 
mestskej časti a predkladať aktuálnu informáciu o plnení rozpočtu aj na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 

T: trvale 
TK: každé zasadnutie MiZ, od 31.5.2010 

Plnenie: Plní sa priebežne. 
Mesačné čerpanie rozpočtu je pravidelne zverejňované na internetovej stránke mestskej časti 
v rubrike Miestne zastupiteľstvo/Rozpočet mestskej časti, mesačne vždy k 25. dňu 
nasledujúceho mesiaca. Ku dňu 25.05.2016 bolo zverejnené čerpanie rozpočtu za obdobie 1-
4/2016. Informácia o čerpaní rozpočtu bude predložená ako samostatný bod na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že čerpanie rozpočtu sa pravidelne aktualizuje a 
uvádza na webovom sídle MČ ako štandardný dokument, navrhujeme materiál „Informácia o 
čerpaní rozpočtu“ predkladať na zasadnutia miestneho zastupiteľstva už iba ako informatívny 
materiál. 
 
 
UZNESENIE č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012) 
UZN. č. 286/2012/B9 (15. MiZ, 11.12.2012)  T: 30.6.2013 
UZN. č. 379/2013/E3 (19. MiZ, 25.6.2013)  TK: MiZ 24.9.2013 
UZN. č. 415/2013/B2 (20. MiZ, 24.9.2013)  TK: MiZ 29.10.2013 
UZN. č. 459/2013/B2 (22. MiZ, 17.12.2013)  TK: MiZ 11.2.2014 
UZN. č. 481/2014/B (23. MiZ, 11.2.2014) TK: MiZ 1.4.2014 
UZN. č. 499/2014/B (12.mim.MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 17.6.2014 
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014 
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), Zajac: konštatuje „nesplnené“ 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ, 10.2.2015), TP: MiZ 17.3.2015 
UZN. č. 33/2015/B 2. (3. MiZ. 2015, 17.3.2015) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), 
z TK: každé MiZ na TK: polročne, k 31.5., 30.11. v bežnom roku. 
 
na spoločný pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Čupku a poslankyne Hulajovej: 
A.  berie na vedomie 
súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k „Zadaniu územného plánu 
zóny DLHÉ DIELY 4-5, september 2010“ (list č. A/2010/672-6 HOM zo dňa 12.11.2010). 
 
B. neschvaľuje 
Krajským stavebným úradom v Bratislave odsúhlasené „Zadanie územného plánu zóny 
DLHÉ DIELY 4-5, september 2010“ a navrhuje zmenšenie vymedzeného územia 
pre spracovanie ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5 podľa návrhu s tým, že odporúča odložiť účinnosť 
do doby zabezpečenia ochrany vypúšťaného územia novým územným rozhodnutím 
o stavebnej uzávere. 
 
D. ukladá 
prednostovi podniknúť kroky smerujúce: 
a)  k prepracovaniu „Zadania územného plánu zóny DLHÉ  DIELY 4-5“ tak, aby riešené 
územie bolo zmenšené a ohraničené ulicami „Devínska cesta - Dlhé diely I. - Dlhé diely II. - 
Iskerníková - Stoklasová - Západná hranica kat. úz. Karlova Ves“, 
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b)  k pokračovaniu obstarávania „Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5“ pre územie 
zmenšené v zmysle bodu a), 
c)  uložiť spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie „ÚPN-Z DLHÉ DIELY 4-5“, aby 
v podmienkach funkčného využitia plôch a intenzity využitia území bolo stanovené: 
1. maximálna prípustná podlažnosť stavieb do dvoch nadzemných podlaží a jedného 
podzemného podlažia, 
2. maximálny prípustný index zastavanosti IZPmax = 0,25, 
3. minimálny koeficient zelene KZmin = 0,40. 
 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
V súčasnosti prebieha spracovávanie návrhu ÚPN-Z. 

 
 
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. 
 
 
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. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP: 31.3.2016 
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B.  žiada starostku 
pri plánovanej investičnej akcii „Lodenica“ neodkladne začať realizáciu investičnej akcie 
v sume, ktorú mestská časť už získala predajom pozemkov v Karloveskej zátoke. 
 
Plnenie: Plní sa. 
Stavebné povolenie pre stavbu „Lodenica Karloveské rameno“ bolo vydané 16.02.2016 
a právoplatnosť nadobudlo 29.03.2016. 
V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.10.2016 
 
 
UZNESENIE č. 469/2013 (22. MiZ, 17.12.2013) 
zmenené uznesením: 
UZN. č. 481/2014/C (23. MiZ, 11.2.2014) p. Buzáš: mení „splnené“ na „plní sa“ 
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 17.6.2014 
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TK: MiZ 28.10.2014 
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), 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: MiZ 23.6.2015 
UZN. č. 71/2015/B (5. MiZ 2015, 23.6.2015) TP: MiZ 22.9.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 30.10.2015 
UZN. č. 133/2015/B (9. MiZ 2015, 15.12.2015) TP: 31.3.2016 
 
A. berie na vedomie 
súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k „Zadaniu územného plánu 
zóny JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ, september 2010“ (list č. A/2010/674-6 HOM 
zo dňa 11.11.2010). 
 
B.  schvaľuje 
„Zadanie územného plánu zóny JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ, september 2010“. 
 
Plnenie: Plní sa. 
V súčasnosti prebieha spracovávanie návrhu ÚPN-Z. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2016 
 

 
UZNESENIE č. 524/2014 (25. MiZ, 17.6.2014) 
UZN. č. 49/2015/B (4. MiZ, 5.5.2015) TP: 31.8.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 30.11.2015 
UZN. č. 133/2015/B (9. MiZ 2015, 15.12.2015) TP: 31.3.2016 
 
B.  schvaľuje 
Okresným úradom Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky – oddelenie územného 
plánovania odsúhlasené „Zadanie územného plánu zóny DLHÉ DIELY 6 - východ, október 
2013“. 
 
Plnenie: Plní sa. 
V súčasnosti prebieha spracovávanie návrhu ÚPN-Z. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2016 
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UZNESENIE č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015) 
33/2015/B (3. MiZ 2015, 17.3.2015) TP: MiZ 30.6.2015 
 
A. berie na vedomie 
správu o stave súdnych sporov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 
B. ukladá 
prednostovi predkladať na rokovanie Miestneho zastupiteľstva správu o stave súdnych sporov 
mestskej časti. 

T: polročne, vždy k 30.06 a 31.12. kalendárneho roka 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je ku dňu 20. 06. 2016 účastníkom konania celkom v 23 
súdnych konaniach. 
Z celkového počtu súdnych konaní je vedených 8 konaní s nepeňažným predmetom sporu a 
15 súdnych konaní, ktorých predmetom sporu je peňažné plnenie           
Z celkového počtu súdnych sporov je 13 sporov vedených voči mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je navrhovateľom v 10 súdnych 
konaniach. 
 
 
UZNESENIE č. 148/2015 (9. MiZ, 15.12.2015) 

 
A. schvaľuje 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR 
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení: 
predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov  na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave, 
žiadateľovi Jednote dôchodcov Slovenska, Okresná a miestna organizácia Bratislava IV, 
Lackova 4, Bratislava  na účely výkonu jej činnosti, výška nájomného a poplatkov za energie 
a služby 1,70 €/mesiac, v termíne do 31.7.2016. 
 
B. žiada 
vypracovať jednotnú koncepciu poskytovania majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
sociálnym skupinám pôsobiacim v Karlovej Vsi, s termínom predloženia koncepcie do 
komisií a na rokovanie miestneho zastupiteľstva v mesiaci jún 2016. 
 
Plnenie: Plní sa. 
Navrhujeme zmenu termínu uvedeného uznesenia na 31.10.2017 vzhľadom na skutočnosť, že 
koncepcia poskytovania majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám 
pôsobiacich v Karlovej Vsi vychádza zo strategických dokumentov, ktorými sú Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Karlova Ves a Komunitný plán 
sociálnych služieb. Obidva dokumenty sú v tomto čase v štádiu rozpracovanosti. Z dôvodu 
významu týchto strategických dokumentov pre ďalšie smerovanie mestskej časti je potrebný 
dôsledný proces prípravy zberu údajov pre zabezpečenie kvalifikovanej analýzy súčasného 
stavu a prognózy potrieb a vývoja. Cieľom spracovania koncepcie je zohľadniť všetky vstupy 
samosprávy, ktoré podporujú činnosť v sociálnej oblasti, ako aj zohľadniť reálne náklady a 
prínos subjektov, ktoré sú v daných priestoroch. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.10.2017 
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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 bude  rozpočtové opatrenie 
doložené do informatívnych materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 28.6.2016. 
 
UZNESENIE č. 169/2016 (12. MiZ 2016, 16.2.2016) 
 
D. ukladá  
prednostovi MÚ zabezpečiť prípravu všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej 
školy Veternicová 20 a jej súčastí. 
 
Plnenie: Splnené. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
zrušuje Základná škola, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí bol zverejnený na úradnej 
tabuli a bude prerokovaný ako samostatný bod programu na mimoriadnom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva 14.6.2016. 
 
 
UZNESENIE č. 185/ 2016 (14. MiZ, 26.4.2016) 
 
A. zriaďuje 
v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave s účinnosťou od 01.07.2016 príspevkovú organizáciu 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves so sídlom Námestie sv. Františka 8, Bratislava. 
 
B. schvaľuje 
Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves v znení 
predloženého dokumentu s doplnením v čl. 4 osvojeným predkladateľom. 
 
C. poveruje 
v zmysle ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/20033 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme vedením príspevkovej organizácie prednostu miestneho úradu Jána Hrčku, a to do 
vymenovania riaditeľa, najdlhšie však na dobu 6 mesiacov. 
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D. žiada 
predložiť návrh na voľbu členov dozorného orgánu na riadne rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 

T: 28.6.2016 
Plnenie: Splnené. 
Návrh členov dozorného orgánu bude predložený v samostatnom materiály „Voľba členov 
dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves“ na 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva 28.6.2016. 
 
 
 
 
 
 


