
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES
( 7. VOLEBNÉ OBDOBIE )

Materiál na 24. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 14.2.2017

Plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Predkladateľ: Spracovateľ:

Ján Hrčka Mgr. Adam Beňo
prednosta organizačné oddelenie

Prerokované:

v miestnej rade dňa 7.2.2017 miestna rada prerokovala materiál
a odporúča 
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Prílohy k materiálu:

- k uzn. č. č. 88/2007/C5: Prehľad zákaziek realizovaných využitím elektronického trhoviska
a  zákaziek  realizovaných  výzvou  na  predkladanie  ponúk  v období  1.7.2016  -  30.9.2016
a 1.10.2016 - 31.12.2016,
- k uzn. č. 19/2015/B: Správa o stave súdnych sporov v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
ku dňu 31.12.2016.



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

A.  berie na vedomie

1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 148/2015 (9. MiZ, 15.12.2015),
b) uznesenie č. 156/2015/C (10. MiZ 2015, 21.12.2015).

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. 19/2015/B (2. MiZ, 10.2.2015),
d) uznesenie č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015),
e) uznesenie č. 268/2016/D (23. MiZ, 20.12.2016).

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 31.12.2016 TP: 31.12.2017
2. Dana Čahojová, starostka MČ 518/2010 31.12.2016 TP: 31.12.2017
3. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 31.12.2016 TP: 31.12.2017
4. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014 31.12.2016 TP: 31.12.2017
5. Dana Čahojová, starostka MČ 578/2014 31.12.2016 TP: 31.12.2017
6. Dana Čahojová, starostka MČ 482/2014 31.12.2016 TP: 31.12.2017
7. Dana Čahojová, starostka MČ 256/2016 14. 2.2017 TP: 31.8.2017

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

C. zrušuje

1. uznesenie č. 426/2013/D (20. MiZ, 24.9.2013).
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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.

Plnenie: Plní sa priebežne.
Prehľad zákaziek realizovaných využitím elektronického trhoviska a zákaziek realizovaných
výzvou na predkladanie ponúk v období 1.7.2016 - 30.9.2016 a 1.10.2016 - 31.12.2016 sa
nachádza v prílohe materiálu.

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
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP: 30.6.2016
UZN.  č. 228/2016/B (20. MiZ 2016, 27.9.2016) TP: 31.12.2016

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
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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 do správy MČ zverený nebol.

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2017

UZNESENIE č. 518/2010  (29. MiZ, 3.11.2010)
UZN. č. 14/2011/B4 (3. MiZ, 1.3.2011)  T: 31.12.2011
UZN. č. 152/2011/B4 (10.MiZ, 20.12.2011)  T: 30.11.2012
UZN. č. 286/2012/B1 (15. MiZ, 11.12.2012)  T: MiZ 17.12.2013
UZN. č. 459/2013/B1 (22. MiZ, 17.12.2013)  T: MiZ 11.2.2014
UZN. č. 481/2014/B2 (23. MiZ, 11.2.2014)  TK: MiZ 1.4.2014
UZN. č. 481/2014/C   (23. MiZ, 11.2.2014)  p. Čahojová: mení „plní sa“ na „nesplnené“
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TP: 31.12.2014
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: 31.12.2016

A. schvaľuje
bezodplatný prevod pozemku registra „C“ KN parcely číslo 3111/6, ostatná plocha o výmere
196 m2 v k.ú. Bratislava – Karlova Ves do výlučného vlastníctva Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves formou darovacej zmluvy od darcu Karloveské rameno, s.r.o. Bratislava. 
Na predmetnom pozemku darca v súlade s čl. 4, bodom 4.3. Darovacej zmluvy, ktorá bude
následne  uzavretá,  vybuduje  na  vlastné  náklady  časť  účelovej  komunikácie  spájajúcej
karloveskú  lodenicu  s  ramenom Dunaja  pre  prístup  vodákov a  širokej  verejnosti  k  vode
ramena Dunaja, ktorú po kolaudácii tiež bezodplatne prevedie do vlastníctva Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves;

B. splnomocňuje
starostu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať.

T: 30.11.2010
Plnenie: Plní sa.
Bod A uznesenia (prvá časť) bol splnený (parcela č. 3111/6 je v súčasnosti už vo vlastníctve 
mestskej časti).
Bod A uznesenia (druhá časť) navrhujeme predĺžiť termín kontroly plnenia do 31.12.2017.

Navrhovaný termín predĺženia:  31.12.2017

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.
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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: 31.1.2017

D. žiada starostku 
pri  plánovanej  investičnej  akcii  „Stacionár“  pokračovať  v úvahách  o výstavbe  sociálneho
zariadenia pre seniorov v MČ Bratislava - Karlova Ves, v nasledovných krokoch:
1. Príslušné  oddelenie  miestneho  úradu  a sociálna  komisia  pripravia  zámery  rôznych
variantov zariadenia pre seniorov (stacionár,  penzión,  alebo  domov sociálnych služieb),  aj
s predpokladanými rozpočtami na výstavbu a tiež na ročnú prevádzku pripravovaného typu
zariadenia.
2. Mestská  časť  zorganizuje  verejnú  diskusiu  s ambíciou  zistiť  o aký typ  zariadenia  majú
seniori  a rodiny  so  seniormi  najväčší  záujem.  Odporúčame  aktívne  zapojiť  organizácie
seniorov  pracujúce  v mestskej  časti,  expertov  a poskytovateľov  sociálnych  služieb  pre
seniorov.
3. Príslušné  oddelenia  miestneho  úradu  v súčinnosti  so sociálnou,  stavebnou  a finančnou
komisiou  pripravia  projekt  ako  aj  plán  financovania  investičnej  aktivity  a prevádzky
sociálneho  zariadenia,  ktorá bude  vybratá miestnym zastupiteľstvom po  zvážení  všetkých
argumentov a podnetov od odborníkov a občanov a poveruje následne pani starostku jednať
v tejto veci s potenciálnymi partnermi.

Plnenie: Nesplnené.
V prijatom uznesení sú zadefinované postupné kroky, ktorými sa má pokračovať v úvahách
o výstavbe sociálneho zariadenia pre seniorov v MČ Bratislava-Karlova Ves. Na projekte sa
priebežne pracuje, avšak inou postupnosťou krokov.
Navrhujeme  preto  toto  uznesenie  zrušiť  a sledovať  plnenie  úlohy  (realizáciu  projektu)
v súvislosti s uznesením č. 256/2016 z 22. zasadnutia MiZ zo dňa 13.12.2016.
Na  22.  zasadnutí  MiZ,  ktoré  sa  uskutočnilo  13.12.2016,  bol  predložený  materiál  Zámer
vybudovania  zariadenia  sociálnej  starostlivosti  v Karlovej  Vsi  a schválené  uznesenie
č. 256/2016,  ktorým  sa  schvaľuje  lokalitu  Borská  pre  situovanie  zariadenia  sociálnej
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starostlivosti.  Prijatým uznesením bola  starostka  MČ splnomocnená  na  rokovania  vedúce
k realizácii  zariadenia. MiZ má byť predložená informácia o navrhovanom type zariadenia a
spôsobe financovania.

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
UZN. č. 208/2016/B (16. MiZ 2016, 28.6.2016) TP: 31.12.2016

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 upraveného návrhu ÚPN-Z.

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2017

UZNESENIE č. 482/2014/B,C,D,E,F (23. MiZ, 11.2.2014)
zmenené uznesením:
UZN. č. 499/2014/F (12. mim.  MiZ, 15.4.2014) p. Zajac: v bodoch B, C, D, E, F plnenie:
„plní sa“.
UZN. 518/2014/B (25. MiZ, 17.6.2014) TP: 31.12.2014
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: 31.12.2015
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP:31.12.2016

B.  ukladá prednostovi
aby  miestny  úrad  v mene  mestskej  časti,  ako  správcu  miestnej  komunikácie,  v rámci
stavebného  konania  uplatnil  požiadavku  vo  svojom stanovisku  na  vybudovanie  chodníka
na strane rodinných domov.

C.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti,  ako správcu miestnej komunikácie,  obstaral v čo
najkratšom čase  projektovú  dokumentáciu  pre  zmenu  verejnoprospešnej  stavby  „účelová
komunikácia Svrčia ulica“ a zaradil realizáciu stavby do rozpočtu Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves.
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D.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti,  ako správcu miestnej komunikácie,  do realizácie
stavby  „účelová  komunikácia  Svrčia  ulica“  pripravil  návrh  a prerokoval  s  Dopravným
inšpektorátom  dočasné  opatrenie  za  účelom  výrazného  zlepšenia  bezpečnosti  pohybu
slabozrakých a nevidomých.

E.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, pred realizáciou
stavby  podľa  bodu  D.  pripravil  návrh  a prerokoval  s Dopravným  inšpektorátom dočasné
opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu slabozrakých a nevidomých.

F.  žiada starostku a prednostu
aby vo všetkých konaniach týkajúcich sa výstavby polyfunkčného  objektu na Svrčej ulici
dôsledne  chránili  verejný záujem a prihliadali  na  oprávnené záujmy obyvateľov dotknutej
lokality a žiakov ZŠ Svrčia.

Plnenie: Plní sa.
V súčasnosti  je  rozpracovaná  projektová  dokumentácia  pre stavbu  „Oprava  a údržba
komunikácie  Svrčia  –  Chodník  na Svrčej  ulici“,  ktorú  zabezpečuje,  vrátane  inžinierskej
činnosti,  investor  –  BYTERIA s.r.o.  V rámci  tejto  dokumentácie  je  navrhnuté  rozšírenie
komunikácie  v Svrčej ul.  v šírke  5,5 m  –  6,0 m a jej  vybavenie  obojstrannými chodníkmi
v šírke 2x1,5 m. Obidva chodníky sú v aktuálnom návrhu vybavené prvkami umožňujúcimi
bezpečný  pohyb  slabozrakých  a nevidomých.  Predmetná  dokumentácia  bola  prerokovaná
za účasti zástupkyne investora, zástupcov Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým
postihnutím  a pracovníkov miestneho  úradu  na pracovnom rokovaní,  ktoré sa  uskutočnilo
24.01.2017.
Na predmetnom  rokovaní  bolo  dohodnuté,  že  aktuálne  navrhnuté  technické  riešenie
chodníkov, ako aj samotnej komunikácie v Svrčej ul., je všeobecne prijateľné, významným
spôsobom navrhuje zlepšiť súčasnú situáciu v predmetnej ulici.
Na predmetnom  rokovaní  zástupkyňa  investora  opätovne  potvrdila  záväzok  investora,
zrealizovať rozšírenie komunikácie  v Svrčej ulice  vrátane oboch chodníkov s tým,  že ako
prvý bude budovať chodník na strane existujúcich rodinných domov.

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2017

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. 208/2016/B (16. MiZ 2016, 28.6.2016) TP: 31.12.2016

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: 31.12.2017

7



UZNESENIE č. 578/2014 (26. MiZ, 23.9.2014)
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: 31.12.2015
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP:31.12.2016

A.  berie na vedomie
informáciu o predmetnej petícii.

B.  odporúča
komisii  výstavby a  územného  plánu aby sa  predmetnou petíciou zaoberala  na najbližšom
zasadaní  a  navrhla  odborný  postup  k  ochrane  dosiahnutej  kvality  životného  prostredia
obyvateľov dotknutého územia, navrhla zodpovedajúcu úpravu regulácie budúcej zástavby. 

T: najbližšie zasadnutie MiZ

Plnenie: Plní sa.
Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves  zabezpečuje  obstarávanie  Územného  plánu  zóny
Karlova  Ves  –  Líščie  údolie  prostredníctvom odborne  spôsobilej  osoby  –  Ing. arch.  Eva
Balašová.
Ing. arch.  Eva  Balašová  spracovala  dokumentáciu  pre vydanie  rozhodnutia  o stavebnej
uzávere  v zóne  Líščie  údolie.  Predmetná  dokumentácia  bola  odovzdaná  na stavebný  úrad
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Miestny úrad vo februári 2017 zaháji proces výberu spracovateľa predmetného ÚPN-Z.
Následne začne vybraný spracovateľ ÚPN-Z spracovávať prieskumy a rozbory pre predmetný
ÚPN-Z.  Harmonogram  prác  na predmetnom  ÚPN-Z  bude  dohodnutý  v zmluve
so spracovateľom.

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2017

UZNESENIE č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015)

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 31. 12. 2016 účastníkom konania celkom v 26
súdnych konaniach.
Z celkového počtu súdnych konaní je  vedených 9 konaní s nepeňažným predmetom sporu
a 17 súdnych konaní, ktorých predmetom sporu je peňažné plnenie          
Z celkového počtu súdnych sporov je  15 sporov vedených voči mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves.   Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves  je  navrhovateľom  v  11  súdnych
konaniach.
Prehľad stavu súdnych sporov v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ku dňu 31. 12. 2016 je
v prílohe materiálu.
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UZNESENIE č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015)

B. žiada
1.  starostku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  zverejňovať  na  webovom  sídle
(internetovej stránke)  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v sekcii,  ktorej odkaz sa bude
nachádzať na hlavnej internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, plate,  alebo
platových pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo
za výkon pracovnej činnosti starostky, zástupcu starostky, tajomníka miestnej rady, poslancov
miestneho zastupiteľstva,  prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za každý kalendárny mesiac
jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom súbore vo formáte uvedeným
v §  19  Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky  č.  55/2014  Z.  z.  o štandardoch  pre
informačné systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, a to v rozsahu:

a) titul, meno, priezvisko,
b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie 
a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
c) mzda, plat, alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 
všetkých  verejných  volených  funkcií  starostu  mestskej  časti,  zástupcu  starostu

mestskej časti, tajomníka miestnej rady mestskej časti a poslanca orgánu územnej samosprávy
v poradí podľa výšky súm vyplatených z verejných rozpočtov.

T: trvale od 1.4.2015
TK: polročne, k 31.5. a 30.11. bežného roka

Plnenie: Plní sa priebežne
Požadované informácie sú zverejňované pravidelne mesačne na webovom sídle mestskej 
časti: http://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/ziadost-o-informacie/proces-
vybavovania/zverejnovanie-prijmu-verejnych-funcionarov-mestskej-casti/

UZNESENIE č. 148/2015 (9. MiZ 2015, 15. 12. 2015)
UZN. č. 208/2016/B (16. MiZ 2016, 28.6.2016) TP: 15.11.2016
UZN. č. 248/2016/B (22. MiZ 2016, 13.12.2016) TP: 31.10.2017

na pozmeňujúci návrh poslanca Krampla:
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: Splnené.
Materiál koncepcia poskytovania majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym 
skupinám pôsobiacim v Karlovej Vsi bola prijatá 13.12.2016.
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UZNESENIE č. 156/2015/C (10. MiZ 2015, 21.12.2015)
UZN. č. 180/2016/B (14. MiZ, 26.4.2016), TP: 16.11.2016

1. starostku mestskej časti zvolať Rady fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom 
spracovania návrhu čerpania mimorozpočtových peňažných fondov v roku 2016. 

na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 

2. starostku mestskej časti v spolupráci s poslancami vytvoriť pravidlá podporných finančných
mechanizmov  zameraných  na  podporu  dobrovoľníctva  aktívnych  občanov  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves a podporu rozvoja verejných priestranstiev prostredníctvom svojpomoci. 

T: 20.2.2016
Plnenie: Splnené.
Uznesenie  bolo  splnené  uznesením č.  269/  2016  z  20.12.2016,  v ktorom sa  prijalo  VZN
č. 7/2016 mestskej časti Bratislava Karlova Ves o podmienkach poskytovania dotácií.

UZNESENIE č. 256/2016 (22. MiZ 2016, 13.12.2016)

A. schvaľuje
schvaľuje lokalitu Borská pre situovanie zariadenia sociálnej starostlivosti.

B. splnomocňuje starostku
mestskej časti na rokovania vedúce k realizácii zariadenia a žiada o predloženie informácie o
navrhovanom type zariadenia a spôsobe financovania.

T: MiZ 14.2.2017

Plnenie: Plní sa.
Pre  vznik  zariadenia  sociálnych  služieb  je  nevyhnutné  vysoko  kvalifikované  rozhodnutie
poslancov  v miestnom  zastupiteľstve.  Z tohto  dôvodu  starostka  Dana  Čahojová  poverila
oddelenie sociálnych vecí MiÚ prípravou série návštev pre poslancov zariadení sociálnych
služieb s rôznym zameraním a úrovňou poskytovaných služieb ako aj rôznej právnej formy
a rôznych zriaďovateľov.  Tieto  stretnutia  na pôde existujúcich zariadení vytvárajú priestor
na odbornú  diskusiu  s profesionálmi,  ktorí  poslancov  oboznamujú  s problematikou  a
odpovedajú na ich otázky. Pre poslancov je pripravený a postupne sa realizuje plán návštev
v zariadeniach v okruhu cca 100 km od Karlovej Vsi.
24.1.2017 sa uskutočnila návšteva v zariadení Domov jesene života v Bratislave-Dúbravke,
ktorého  zriaďovateľom je  Magistrát  hl.  mesta  SR  Bratislavy.  Služby  zariadenia  aktuálne
využíva 25 občanov z Karlovej Vsi. Poslanci mali možnosť vidieť Zariadenie opatrovateľskej
služby na Sekurisovej ulici a Zariadenie pre seniorov na Hanulovej ulici. Starostka pozvala
všetkých 25 poslancov MiZ. Na návšteve sa zúčastnila starostka, 10 poslancov a 5 odborní
pracovníci Miestneho úradu.
Do leta  2017  sú  pre  poslancov  plánované  návštevy  viacerých  zariadení  verejných  aj
neverejných  poskytovateľov  sociálnych  služieb  v Bratislave  a  okolí  (napr.  Seniorcentrum
Staré Mesto, Dom Rafael, Archa a i.)
Aby mali poslanci informácie aj o službách poskytovaných seniorom v blízkom zahraničí,
9.2.2017 je  plánovaná  návšteva aj v podobných zariadeniach v Rakúsku. Starostka pozve
všetkých poslancov MiZ.
Komplexnosť tohto ambiciózneho projektu si vyžaduje dôsledný prístup aj v koordinácii jeho
jednotlivých  častí  a  etáp.  Z tohto  dôvodu  je  dôležité  zapojiť  hneď  v úvode  do  procesu
erudovaných odborníkov, profesionálov a najmä manažérov, ktorí s  realizáciou obdobného
projektu majú vlastné skúsenosti, na konci ktorých boli úspešné, fungujúce zariadenia v iných
častiach Bratislavy, či Slovenska.
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Úlohou  projektového  manažéra  by  malo  byť  v súčinnosti  s pracovníkmi  MiÚ  pripraviť
prehľad  alternatív  zariadení,  právnych  foriem  a  možnosti  financovania  ich  zriadenia
a následnej  prevádzky,  ktoré  bude  dôležitým  podkladom  pre  finálne  rozhodnutie
zastupiteľstva o zariadení sociálnych služieb v Karlovej Vsi.

Navrhovaný termín predĺženia: 31.8.2017

UZNESENIE č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016)

D. žiada starostku mestskej časti:
1. zabezpečiť  evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia v súlade s §  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  o prijatí
rozpočtového opatrenia 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.
O prijatí  rozpočtových  opatrení  č.  5  a  6/2016  bude  informovaná  komisia  finančná
a podnikateľská   na  svojom rokovaní  dňa 2.2.2017  a následne  budú  rozpočtové opatrenia
doložené do informatívnych materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 14.2.2017.
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