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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. 344/2013 (17. MiZ, 12.3.2013),
b) uznesenie č. 584/2014 (26. MiZ, 23.9.2014),
c) uznesenie č. 589/2014 (27. MiZ, 28.10.2014),
d) uznesenie č. 93/2015 (6. MiZ, 9.6.2015).

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 88/2007/C5  (7. MiZ, 25.9.2007),
b) uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010),
c) uznesenie č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012),
d) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013),
e) uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014),
f) uznesenie č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015),
g) uznesenie č. 43/2015 (3. MiZ, 17.3.2015),
h) uznesenie č. 52/2015 (4. MiZ, 5.5.2015).

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 TK: 31.12.2015 TP: 30.6.2016
2. Dana Čahojová, starostka MČ 518/2010 TK: 31.12.2015 TP: 31.12.2016
3. Dana Čahojová, starostka MČ 199/2012 TK: 31.12.2015 TP: 31.12.2016
4. Dana Čahojová, starostka MČ 426/2013/B TK: 31.12.2015 TP: 31.3.2016
5. Dana Čahojová, starostka MČ 426/2013/C TK: 31.12.2015 TP: 30.6.2016
6. Dana Čahojová, starostka MČ 426/2013/D TK: 31.12.2015 TP: 31.1.2017
7. Dana Čahojová, starostka MČ 482/2014 TK: 31.12.2015 TP: 31.12.2016
8. Dana Čahojová, starostka MČ 578/2014 TK: 31.12.2015 TP: 31.12.2016
9. Dana Čahojová, starostka MČ 47/2015 TK: 15.1.2016 TP: 29.2.2016

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

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 4.  štvrťroku  2015  nebolo  na  oddelení  územného  rozvoja  vyhlásené  žiadne  verejné
obstarávanie.

Oddelenie školstva
V 4. štvrťroku 2015 na školskom oddelení bola 14.12.2015 vyhlásená verejná súťaž v zmysle
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez
EKS:
- Dodávka a     montáž 3 ks umývačiek riadu do školských stravovacích zariadení pri MŠ Borská
  a     pri MŠ Pod Rovnicami – zákazka v     zmysle § 91 ods. 1 písm. a)
- Kritérium – najnižšia cena
- Víťaz: GastroTechnika plus – Ing. Martin Kováč, Slovenská 93, Košice 
- Cena víťaznej ponuky : 14 974,20 EUR

Oddelenie dopravy a životného prostredia
V 4. štvrťroku 2015 bola na oddelení dopravy a životného prostredia vyhlásená verejná súťaž 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov cez EKS:
- Dodávka zimnej údržby miestnych komunikácií III. a     IV. triedy a     účelových komunikácií 
v     správe MČ Karlova Ves v     období od 1.12.2015 do 15.3.2016
- Kritérium – najnižšia cena
- Víťaz: PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM
- Hodnota zákazky: Zmluva č. 311 041 3215, max. 90 390 € - cena za zimnú pohotovosť 60
€/deň s DPH, cena za odhrnutie 1 km miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových
komunikácií v šírke 3 metre – 6 €/km s DPH, cena za posyp 1 km miestnych komunikácií III-
a IV. triedy a účelových komunikácií v šírke 3 metre – 44,40 €/km s DPH

- Nákup drevín
- Kritérium – najnižšia cena
- Víťaz: Green-Oasis, s.r.o.
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- Hodnota zákazky: Kúpna zmluva č. Z201530962_Z, 3553 €

- Oprava komunikácie Levárska - chodník
- Kritérium – najnižšia cena
- Víťaz: Slovastav, s.r.o.
- Hodnota zákazky: Objednávka 6 496,80 €

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
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: 30.06.2016

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 25.01.2016 je zverejnené čerpanie rozpočtu za obdobie 1-
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12/2015. Informácia o čerpaní rozpočtu bude predložená ako samostatný bod na rokovanie
miestneho zastupiteľstva.

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

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 31.12.2016.

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2016

UZNESENIE č. 199/2012  (12. MiZ, 27.3.2012)
zmenené uznesením (predĺžený termín):
UZN. č. 222/2012/B8  (13. MiZ, 26.6.2012)  TK: MiZ 25.9.2012
UZN. č. 254/2012/B5 (14. MiZ, 25.9.2012)  T: 31.3.2013
UZN. č. 374/2013/B1 (18. MiZ, 30.4.2013)  T: 30.11.2013
UZN. č. 481/2014/B (23. MiZ, 11.2.2014) TP: 31.12.2014

A.  potvrdzuje
uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 116/2011 zo
dňa 13.9.2011 – časť B, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo v súlade s ustanovením § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
nájom pozemkov  registra  „C“  KN  zapísaných  v katastri  nehnuteľností  k.ú.  Bratislava  –
Karlova Ves na LV č. 1:
- parcelu čís. 2999/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 - pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve žiadateľa,
- priľahlý  pozemok  parcelu  čís.  2999/21,  zastavané  plochy  a nádvoria  o výmere  468  m2

nachádzajúci sa okolo stavby
vlastníkovi stavby súpis.  č.  3322 postavenej na pozemku parc.č.  2999/32 spoločnosti JGS
Invest, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 1/B v Bratislave s nasledovnými podmienkami:
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- doba nájmu: 5 rokov od podpísania nájomnej zmluvy,
- výška nájomného:  50,- €/m2/rok.

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

T: 31.5.2012
Plnenie: Plní sa.
Dňa 9.2.2015 bolo vo veci vytýčené pojednávanie. Rozsudkom č. 7C 236/2014–110 zo dňa
30.4.2015 Okresný súd Bratislava IV. návrh mestskej časti v celom rozsahu zamietol.
Dňa 25.6.2015 sme tento rozsudok napadli odvolaním a medzičasom dňa 21.10.2015 sme
čiastočne späťvzali odvolanie v časti zaplatenia istiny vo výške 39 290,40 € s príslušenstvom.
Odvolacie konanie nebolo do dnešného dňa právoplatne skončené.

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2016

UZNESENIE č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012)
UZN. č. 33/2015/B 2. (3. MiZ. 2015, 17.3.2015) uznesenie č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012)
z TK: každé MiZ na TK: štvrťročne, k 31.3.,  30.6.,  30.9.,  31.12. v bežnom roku, počnúc
30.6.2015.

E.
Miestne  zastupiteľstvo  ukladá  riaditeľovi  KŠK  predkladať  aktuálnu  informáciu  o plnení
rozpočtu KŠK na každé riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva.

TK: štvrťročne, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. v bežnom roku 
Plnenie: Plní sa priebežne.
V prílohe  materiálu  „Plnenie  uznesení  MiZ  splatných  k  12.  zasadnutiu  MiZ  2016“  sú
pripojené  dokumenty  „Výpis  účtu“  za  mesiace  október  -  december  a  „Rozpis  rozpočtu
príjmov a výdavkov KŠK“ ku dňu 31.12.2015 dodané KŠK.

F.
Miestne  zastupiteľstvo  ukladá  riaditeľovi  KŠK  predkladať  na  každé  riadne  rokovanie
miestneho  zastupiteľstva  písomnú  informáciu  o uzavretých zmluvách medzi  KŠK a inými
právnickými alebo fyzickými osobami.

TK: štvrťročne, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. v bežnom roku
Plnenie: Plní sa priebežne.
V prílohe  materiálu  „Plnenie  uznesení  MiZ  splatných  k  12.  zasadnutiu  MiZ  2016“  je
pripojený dokument „Informácia o podpísaných zmluvách 1.10.2015 - 25.1.2016“.

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.
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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  2015/  Výdavky  na  správu  a  údržbu  pozemných  komunikácií:
vydavky_pozemne_komunikacie_2015.ods. V tabuľke sú na kliknutie k dispozícii prepojenia
na  príslušné faktúry.  Pre roky 2013 a 2014 sú na  webovej stránke Karlovej Vsi obdobne
zverejnené  tabuľky  vydavky_pozemne_komunikacie_2013.ods,
vydavky_pozemne_komunikacie_2014.ods.

UZNESENIE č. 344/2013 (17. MiZ, 12.3.2013)
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 31.12.2015
B.  schvaľuje
navýšenie  rozpočtu  školy  vo  výške  13 000  Eur  z dôvodu  zabezpečenia  5 %  účasti  na
oprávnených výdavkoch projektu z ESF, a to z rezervného fondu mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves.

T: 31.12.2014
Plnenie: Splnené.
Spojenej škole  Tilgnerova 14,  boli na základe uznesenia zaslané finančné prostriedky spolu
vo  výške  7 352,07 € (v roku  2014 -  1 961,45 € a v roku 2015 – 5 410,42 €)  na  základe
žiadosti  školy.  Projekt  spolufinancovaný  Európskym  sociálnym  fondom  bol  31.12.2015
ukončený.

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

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.
Rozhodnutie  o umiestnení  stavby „Lodenica Karloveské  rameno“ bolo  vydané 09.03.2015
a právoplatnosť nadobudlo 22.04.2015. 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola podaná 09.10.2015.
Oznámenie  o začatí  stavebného  konania  bolo  na Miestny úrad  Mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves doručené dňa 30.12.2015, t.j. v súčasnosti prebieha stavebné konanie.

Navrhovaný termín predĺženia: 31.03.2016
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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: Plní sa.
V súčasnosti  prebiehajú  nové  návrhy  na  spracovanie  projektov  investičného  zámeru  na
revitalizáciu  Karloveského  centra  kultúry,  tak  aby  vyhovovali  aktuálnym  potrebám
dramaturgie.

Navrhovaný termín predĺženia: 30.06.2016
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: Plní sa.
Na projekte sa priebežne pracuje.  V nasledujúcom období sa bude pripravovať Komunitný
plán  sociálnych  služieb.  Vypracovaný  KPSS  je  nevyhnutný  na  zabezpečenie  finančných
prostriedkov na zriadenie aj priebežné financovanie zariadenia sociálnych služieb.
Navrhujeme preto predĺženie termínu plnenia.

Navrhovaný termín predĺženia: 31.1.2017

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

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
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komunikácia Svrčia ulica“ a zaradil realizáciu stavby do rozpočtu Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

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  Svrčia  ulica  vyznačená  dopravným  značením  ako  Zóna  s dopravným
obmedzením,  kde je  definovaná  maximálne  povolená  rýchlosť (30km/h)  a zvýšený pohyb
chodcov  po  vozovke.  Zároveň  bolo  obnovené  vodorovné  dopravné  značenie  v dĺžke
cca. 120 m,  ktoré  zakazuje  v tomto  úseku  státie  vozidiel.  Stavebník  projektu  výstavby
bytového  domu obstaral  projektovú dokumentáciu  na  bezbariérový chodník  z ulice  Líščie
údolie  až  po  ZŠ  Svrčia.  Predmetný chodník  bol  viacnásobne  pripomienkovaný mestskou
časťou,  školou  aj  dotknutou  verejnosťou.  Chodník  na  základe  novej  dohody  vybuduje
na svoje  náklady stavebník a nie mestská časť.  Rokovania naďalej prebiehajú.  Škola nám
zaslala svoje predstavy o riešení celkovej situácie,  problémom sú pozemky vo  vlastníctve
Univerzity Komenského. Situáciu by malo zlepšiť vybudovanie parkovacieho domu pri VV,
š.p. a rezidenčná parkovacia politika, ktorá znížiť počet áut v území.

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2016

UZNESENIE č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014)
UZN. č. 33/2015/B 2. (3. MiZ. 2015, 17.3.2015) uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) 
z TK: každé MiZ na TK: štvrťročne, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. v bežnom roku, počnúc 
30.6.2015

A.  žiada starostku
aby pripravila  na ďalšie MiZ informáciu o priebehu príprav výstavby lodenice Karloveské
rameno  a  aby  pripravila  časový  harmonogram  postupných  krokov,  ktoré  je  potrebné
zrealizovať k dokončeniu stavby.

B.  žiada starostku
aby informovala na každom MiZ o priebehu prípravy výstavby lodenice Karloveské rameno
na základe predloženého časového harmonogramu. 

TK: štvrťročne, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
Plnenie: Plní sa.
Rozhodnutie  o umiestnení  stavby „Lodenica Karloveské  rameno“ bolo  vydané 09.03.2015
a právoplatnosť nadobudlo 22.04.2015. 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola podaná 09.10.2015.
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Oznámenie  o začatí  stavebného  konania  bolo  na Miestny úrad  Mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves doručené dňa 30.12.2015, t.j. v súčasnosti prebieha stavebné konanie.

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

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. Prípravné práce pre predmetný ÚPN-Z boli ukončené v júni 2015.
Ing. arch.  Eva  Balašová  spracovala  dokumentáciu  pre vydanie  rozhodnutia  o stavebnej
uzávere v zóne Líščie údolie. Predmetná dokumentácia bola následne odovzdaná na stavebný
úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Miestny úrad vo februári 2016 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: 31.12.2016

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: 30.6.2016
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: Splnené.
Materiál  je  spracovaný.  Návrh  na  racionalizáciu  základných  škôl  v zriaďovateľskej
pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  bude  predmetom  rokovania  Komisie
školstva, mládeže a športu dňa 26.1.2016. Návrh rieši aktuálne problémy základných škôl. 

UZNESENIE č. 589/2014 (27. MiZ, 28.10.2014)
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: 30.1.2016
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D. žiada
prednostu  o vypracovanie  reálnej  kalkulácie  nákladov  na  rozvoz  stravy  do  jednotlivej
domácnosti vozidlom mestskej časti.

Termín: 30.1.2015
Plnenie: Splnené.
Stav plnenia uznesenia bude predložený na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 16.2.2016.

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  na základe evidencie vedenej Oddelením právnym
a majetkovým ku dňu 15. 01. 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.  
Bližšia špecifikácia jednotlivých súdnych sporov je uvedená v priložených tabuľkách.

UZNESENIE č. 43/2015 (3. MiZ, 17.3.2015)
UZN. č. 71/2015/B (5. MiZ, 23.6.2015) TP: MiZ 22.9.2015
UZN.  č.  94/2015/B  (7.  MiZ,  22.9.2015)  2.  zmenu  textu  uznesenia  č.  43/2015  zo  dňa
17.3.2015 nasledovne:
a) V bode B1. za slovo „mesiaca“ sa vkladajú slová „vyplatené z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves a na základe dobrovoľne a včas poskytnutých dokladov o výplate z
iného  verejného  rozpočtu  a  ak  doklady  o  výplate  z  iného  verejného  rozpočtu  nebudú  k
dispozícii,  čo  sa  vyjadrí v  informačnom súbore  poznámkou neposkytnuté,  do 25.  dňa po
skončení  polroka  na  základe  žiadosti  o  sprístupnenie  informácie,  ktorých  nezískanie  v
zákonnej lehote sa vyjadrí v informačnom súbore poznámkou nesprístupnené“.
b) text: TK: ... „k 31.5. a 3.11. nahradiť textom: „k 30.6. a 31.12.“

A. deklaruje
záujem zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

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
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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 30.6. a 31.12. bežného roka

Plnenie: Plní sa priebežne.
Požadované informácie za obdobie 1.7.2015 - 31.12.2015 sú zverejnené na webovom sídle
mestskej časti.

UZNESENIE č. 47/2015 (3. MiZ, 17.3.2015)
UZN. č. 49/2015/B (4. MiZ, 5.5.2015) TP: 31.8.2015
UZN.  č.  94/2015/C3 (7.  MiZ  2015,  22.9.2015)  zrušuje  uznesenie  č.  47/2015/1.  (3.  MiZ,
17.3.2015),
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 15.12.2015
UZN. č. 133/2015/B (9. MiZ 2015, 15.12.2015) TP: 15.1.2016

žiada 
starostku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  ako  predstaviteľa  stavebného  úradu
zabezpečiť

2.  zverejnenie oznámenia  o novom prejednaní v konaní  o vyhlásení  stavebnej uzávery pre
zónu Karloveská zátoka v zmysle stavebného zákona.

T: 15 dní od schválenia uznesenia

3. prípravné činnosti pre oznámenie o začatí konania o vyhlásení stavebnej uzávery pre zónu
Líščie údolie a podať informáciu na najbližšom riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

T: 30.4.2015

Plnenie: Plní sa.
MČ Bratislava – Karlova Ves v júni 2015 vybrala spracovateľa dokumentácie pre vydanie
rozhodnutia  o stavebnej  uzávere  v zóne  Líščie  údolie.  Spracovateľom  predmetnej
dokumentácie  sa  stala  Ing. arch.  Eva  Balašová.  Dokumentácia  pre vydanie  rozhodnutia
o stavebnej uzávere je  spracovaná, bola vyexpedovaná 24.11.2015 a doručená stavebnému
úradu.  Z  kapacitných  dôvodov  stavebný  úrad  začne  konanie  o stavebnej  uzávere  -  zóny
Karlova Ves - Líščie údolie oznámením o začatí konania do konca februára 2016.

Navrhovaný termín predĺženia: 29.2.2016

UZNESENIE č. 52/2015 (4. MiZ, 5.5.2015)
A. splnomocňuje 
starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2015:
1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s §

10 a § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy v znení  neskorších  predpisov vykonávať  rozpočtové  opatrenia  v priebehu
rozpočtového roka presunom rozpočtových prostriedkov v rámci posledného schváleného
rozpočtu nasledovne:
a)  vykonávať  presun  rozpočtových  prostriedkov  medzi  programami  do  výšky  3  %

celkových výdavkov rozpočtu, 

b)  vykonávať  presun  rozpočtových  prostriedkov  medzi  podprogramami,  prvkami
a položkami  rozpočtovej  klasifikácie  do  20  %  výdavkov  rozpočtovaných  v rámci
jedného programu,

c)  vykonávať  presuny  medzi  bežnými a kapitálovými výdavkami  podľa  operatívnych
potrieb mestskej časti vo výške do 5 % celkových výdavkov rozpočtu pri zachovaní
zákonom stanovených podmienok.

2) rozpočtové  opatrenia  podľa  odseku  1  možno  realizovať  presunom  rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu tak, aby nemenili celkové výdavky a neznížil
sa rozpočtovaný prebytok.

3) rozpočtové opatrenia je oprávnený starosta prijímať aj opakovane v rámci rozpočtového
roka, pričom limity uvedené v ods. 1 písm. a) až c) platia pre každé rozpočtové opatrenie
samostatne.

4) oprávnenia  uvedené  v odsekoch 1 až 3 môže  starosta prekročiť,  ak je  to  nevyhnutné
na odstraňovanie  následkov  havarijných  stavov,  mimoriadnych  situácií  a živelných
pohrôm  v rozsahu  nevyhnutnom  na  obnovenie  prerušenej  činnosti  alebo  bezpečnej
prevádzky  podľa  osobitných  predpisov,  a to  prednostne  pred  použitím  prostriedkov
rezervného fondu.

B. 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  finančnú  a podnikateľskú  komisiu  a miestne  zastupiteľstvo  bezodkladne

na najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí.

Plnenie: Splnené.
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  22.12.2015  bolo  prijaté  rozpočtové  opatrenie  starostky  č.  3/2015,  o  ktorom  bola
informovaná  komisia  finančná  a  podnikateľská  na  svojom  zasadnutí  dňa  27.1.2016.
Rozpočtové  opatrenie  je  doložené  do  informatívnych  materiálov  na  rokovanie  miestneho
zastupiteľstva dňa 16.2.2016.

UZNESENIE č. 93/2015 (6. MiZ, 9.6.2015)
UZN. č. 117/2015 (8. MiZ, 27.10.2015) TP: 30.10.2015
UZN. č. 133/2015/B (9. MiZ 2015, 15.12.2015) TP: 21.12.2015

A. berie na vedomie
súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, doručené
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves listom č. OU-BA-OUBP1-2015/002804/HOM-2 zo
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dňa 22.6.2915, k preskúmaniu Návrhu Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť
podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.

B. schvaľuje
1. návrh vyhodnotenia pripomienok v rámci „Vyhodnotenia pripomienok k návrhu Územného

plánu zóny Majerníkova – severná časť“,

2. Územný plán zóny Majerníkova – severná časť.

C. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 zo dňa 9.7.2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť.

D. ukladá
prednostovi zabezpečiť v zmysle schválených výsledkov rokovania miestneho zastupiteľstva
spracovanie  čistopisu Územného  plánu  zóny Majerníkova – severná  časť  a  jeho  uloženie
v zmysle § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.

T: 30.9.2015
Plnenie: Splnené.
Pracovné  stretnutia  zástupcov  obstarávateľa  a spracovateľa  ÚPN-Z  sa  uskutočnili
dňa 29.09.2015 a 25.11.2015.
Čistopis  Územného  plánu  zóny  Majerníkova  –  severná  časť  bol  obstarávateľovi  ÚPN-Z
odovzdaný v novembri 2015. Následne bol ÚPN-Z uložený a zverejnený v zmysle platných
ustanovení stavebného zákona.
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