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NÁVRH  UZNESENIA  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

berie na vedomie   
Správu o vykonaných kontrolách k 9. zasadnutiu Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 15.12.2015    
  

 
Miestny kontrolór Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  

Ing. Zuzana Dzivjáková 
 

Správa o vykonaných  kontrolách  
k 15.12.2015 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na zasadnutí dňa 23.6.2015 
schválilo Uznesením č.78/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. 
polrok 2015. V zmysle Zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 18f ods. 1 písm. d/ 
hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na 
jeho najbližšom zasadnutí. 

 
I. 

 
Predložený materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves poskytuje miestnemu zastupiteľstvu informácie o vykonaných kontrolách  
s ukončením pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva dňa 15.12.2015. 
 
1/ Informácia o Kontrole 1/2015/FRB dňa 3.12.2015 
Predmet kontroly :  
Použitie prostriedkov z Fondu rozvoja bývania podľa § 8 bodu 4 Štatútu Fondu  rozvoja        
bývania  
Kontrola sa vykonáva 2 x ročne v zmysle schváleného Uznesenia č.10/1999, časť B, bod 2/    
Kontrolované obdobie : 1-6/2015 
Termín vykonania kontroly  : od 25.11.2015 – 3.12.2015 
Záver :  
Fond rozvoja bývania bol zriadený ako účelový mimorozpočtový peňažný fond.  V I. polroku  
2015 boli prostriedky vo výške 6 345,- € použité v súlade  so Štatútom fondu rozvoja bývania, 
ktorý bol schválený Uznesením č. 144/2011 s účinnosťou od 1.12.2011.  
 
2/ Informácia o Kontrole UZN/MiZ 15.12.2015  
Predmet kontroly :  
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  
Kontrola sa vykonáva na základe Uznesenia č. 10/1999, časť B, bod 1/  
Kontrolované obdobie : priebežne na zasadnutie Miestneho  zastupiteľstva  
Záver :  
Miestna kontrolórka vykonala kontrolu plnenia uznesení MiZ uvedených v písomnom 
materiáli Plnenie uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ splatných k 9. zasadnutiu MiZ dňa 
15.12.2015.  
V predmetnej informácii o plnení jednotlivých uznesení neboli kontrolou zistené 
nezrovnalosti.    
 
Bratislava 8.12.2015      Ing. Zuzana Dzivjáková 
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Miestny kontrolór Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
Ing. Zuzana Dzivjáková   

 
Informácia o vykonanej kontrole 

1/201 5/ FRB/3. 12 .20 15  
 
 

Predmet kontroly  
Použitie prostriedkov z Fondu rozvoja bývania  

podľa  § 8 bod 4 Štatútu Fondu rozvoja bývania Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
 

Kontrolované obdobie : 1-6/2015 
Termín vykonania kontroly : od 25.11.2015 - 3.12.2015  

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  Uznesením č. 10/1999  v časti 
B. bod 2 / uložilo miestnemu kontrolórovi vykonávať kontrolu použitia prostriedkov z Fondu 
rozvoja bývania podľa § 8 bod 4 Štatútu fondu rozvoja bývania a o výsledku informovať 
miestne zastupiteľstvo, termín kontroly k  30.6. a 31.12.  
  

I. 
Tvorbu a použitie Fondu rozvoja bývania upravuje Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov, podľa ktorého finančné prostriedky, ktoré obec získa z predaja 
bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj 
z priľahlých pozemkov, sú príjmom rozpočtu obce. Obec ich môže použiť len na obnovu 
a rozvoj bytového fond, výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné 
prostriedky sú zdrojom rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj 
bytového fondu, výstavbu a obnovu infraštruktúry. O použití fondu rozvoja bývania obce 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.       
 
Fond rozvoja bývania bol zriadený Miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 164/1995 zo dňa 
14.2.1995. Radu Fondu rozvoja bývania MČ Bratislava – Karlova Ves zvolilo miestne 
zastupiteľstvo na svojom II. zasadnutí dňa 10.2.2015. Uznesením č. 20/2015 za členov Rady 
boli zvolení poslanci : JUDr. Mária Khuriová, Mgr. Ján Labuda, JUDr. Iva Lukačovičová, 
Ing. Rudolf Rosina, Mgr. Ing. Anna Zemanová. 
 
Fond sa riadi Štatútom fondu rozvoja bývania, ktorý bol schválený uznesením č. 144/2011 zo 
dňa 22.11.2011 s účinnosťou od 1.12.2011.  
 
Príjmami fondu  (Štatút fondu §7)  sú :  

a) výnosy z prevodu vlastníctva bytov v správe mestskej časti, 
b) výnosy z predaja pozemkov, na ktorých sú postavené  bytové objekty a prislúchajúcich 

pozemkov v správe MČ, a to v pomere 60 % pre mestskú časť, 40% pre Hl. mesto SR 
Bratislavu (bližšie Štatút Hl. mesta SR, čl. 91, písm. g), 

c) výnosy z prevodu vlastníctva nebytových priestorov a pozemkov, na ktorých sú nebytové 
priestory postavené a prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej časti v pomere 60 %  pre 
mestskú časť a 40 % pre hl. m. 

d) výnosy z predaja rodinných domova pozemkov, na ktorých sú postavené a prislúchajúcich 
pozemkov v správe MČ v pomere 60 % pre MČ a 40 % pre hl. m.  

e) výnosy z predaja iných nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti, 
f) úvery, dotácie iné finančné transfery účelovo viazané podľa § 8 ods.2, písm. a) až d) 
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g) výnosy z nájmu nebytových priestorov spoločných častí a zariadení bytových  
a polyfunkčných domov obnovených z prostriedkov fondu podľa § 8 ods. 2, písm. c/ 

h) výnosy z nakladania s pozemkami, ktoré boli  zhodnotené z prostriedkov fondu podľa § 3 ods. 
2, písm. b),  

i) iné príjmy. 
 
 Použitie prostriedkov fondu ( Štatút fondu § 8) :  
1/ Prostriedky fondu sa použijú podľa schváleného rozpočtu miestnym zastupiteľstvom  
2/ Prostriedky fondu možno použiť na : 

a) výstavbu bytov a bytových domov do vlastníctva MČ, 
b) podielové financovanie výstavby a obnovy infraštruktúry vo vlastníctve mestskej časti, 
c) obnovu a rozvoj bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti alebo 

zverených do správy mestskej časti, 
d) obnovu a rozvoj zariadení na ubytovanie obyvateľov Karlovej Vsi a zariadení  sociálnych 

služieb vo vlastníctve mestskej časti, 
e) splácanie finančných záväzkov, ktoré MČ prevzala na účely podľa písm. a) až d), 
f) financovanie výstavby a obnovy inžinierskych sietí a infraštruktúry mestskej časti, 
g) bytovú výstavbu a zariadenia na sociálne ubytovanie obyvateľov Karlovej Vsi, 
h) obnovu bytového fondu a nebytových priestorov zverených do správy mestskej časti. 

 
3/ Prostriedky fondu možno použiť len na účely, na ktoré boli poskytnuté. 
4/ Rada fondu má právo kontrolovať v súčinnosti s miestnym úradom použitie poskytnutých 
    prostriedkov, čím nie je dotknuté právo kontroly miestneho kontrolóra. 
5/ Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave. 
6/ Zostatok peňažných prostriedkov po finančnom zúčtovaní koncom roka neprepadne. 
 

II. 
Komentár 

 
Rozpočet Fondu rozvoja bývania na rok 2015 bol schválený Uznesením MiZ č.35/2015 dňa 
24.3.2015.  

U k a z o v a t e ľ Rozpočet Skutočnosť 
  2015 1-6/2015 
Stav fondu k 1.1.  163 169,50 163 169,50 
z toho:     
PS na bankovom účte FRB 74 928,81 74 928,81 
PS - termínovaný účet 88 240,69 88 240,69 
Tvorba :     
Výnosy z predaja pozemkov 1 000,00 0,00 
Výnosy z predaja bytov 1 000,00 0,00 
Úroky 100,00 35,71 
Z d r o j e   c e l k o m   163 205,21 
Použitie :      
Príspevok do fondu opráv uhradený z FRB (uzn. 469/2010) 10 080,00 4 808,40 
Riešenie stavu kontajnerových stojísk (uzn. 412/2009) 23 489,00 1 510,00 
Poplatky banke a zrážková daň 100,00 26,60 
40% odvod magistrátu z predaja nehnuteľností   0,00 
P o u ž i t i e  c e l k o m  6 345,00 
KZ - bankový účet FRB podľa stavu k 30.6.2015   68 619,52 
KZ - termínovaný účet podľa stavu k 11.5.2015   88 453,50 
Stav fondu k 30.06.2015   151 728,02 
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Podľa výpisov z bankových účtov  k 30.6.2015 výška disponibilných zdrojov Fondu rozvoja 
bývania činí : 151.728,02 €. Na strane Tvorby fondu neboli okrem úrokov zaznamenané 
žiadne prímy. 
 
Použitie prostriedkov Fondu sa opiera o neaktuálne znenie uznesení Miestneho  zastupiteľstva 
MČ Bratislava – Karlova Ves, a to : Uznesenia č. 412/2009 a Uznesenia č. 469/2010. 
 
Uznesenie č. 412/2009 : Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh riešenia v oblasti 
nakladania s komunálnymi odpadmi, objemnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
a riešenie stavu kontajnerových stojísk na území Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
a zároveň schválilo zapracovať do rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na 
roky 2010-2013 sumu 93 956,- € z toho na rok 23 489,- €.  
V nasledujúcich rokoch v rozpočte Fondu rozvoja bývania bola trvale v použití fondu 
rozpočtovaná suma 23.489,- €, pri časovom obmedzení (na roky 2010-2013) a nízkom čerpaní 
na riešenie stavu kontajnerových stojísk,  
 
viď prehľad : 

Stav k  :     31.12.2011   31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.6.2015 

Čerpanie  (uzn. 412/2009)         3 220,00     1 842,00 2 163,98 3 236,00 1 510,00 

 
Poskytnuté príspevky na vybudovanie kontajnerových stojísk k 30.6.2015 vo výške 1 510,- € : 
 
1/ Veternica Spoločenstvo vlastníkov bytov, Veternicova 9 a 11, Bratislava   
príspevok na rekonštrukciu kontajnerového stojiska (miesto: Veternicova 7) vo výške 182,- €, 
na základe Žiadosti o pridelenie dotácie zo dňa 20.12.2013.  
 
2/ Vlastníci bytových a nebytových priestorov, Kresánkova 9,11,13, Bratislava  
príspevok na vybudovanie nového kontajnerového stojiska (v počte 1) vo výške 664,- €,  
na základe Žiadosti o udelenie dotácie  zo dňa 13.4.2015.    
 
3/ Vlastníci bytového domu, Jurigove námestie 1-3, Bratislava  
príspevok na vybudovanie nového kontajnerového stojiska vo výške 664,- €,  
na základe Žiadosti o dotáciu zo dňa 6.10.2010.    
 
Príspevky na vybudovanie kontajnerových stojísk vo výške 1 510,- € boli poskytnuté na 
základe odporúčania kompetentného odboru MÚ po preverení splnenia podmienok 
žiadateľov. Predmetné platobné poukazy sú podpísané kompetentnými pracovníkmi, obsahujú 
prílohy : Žiadosť o dotáciu s odpoveďou, Žiadosť o vyplatenie pridelenej dotácie, 
preddavkové faktúry. 
 
Uznesenie č. 469/2010 :  Miestne zastupiteľstvo  schvaľuje  financovanie úhrad vo výške 
840,- €/mesiac t.j. od 3-12/2010 vo výške 8.400,- € z prostriedkov Fondu rozvoja bývania. 
V priebehu I. polroka 2015 bolo realizovaných 6 platieb z účtu FRB v celkovej výške 
4 808,40 € ( t.j. 6 x 801,40 € ), a to na základe troch Platobných predpisov mesačnej úhrady 
za užívanie nebytových priestorov platných od 1.1.2011 v celkovej sume 801,40 €, 
vystavených Karloveskou realizačnou spoločnosťou, s.r.o. dňa 26.7.2011. Ide o objekty  MČ 
CO sklad : Púpavova 46-50, Borská 1-7, Zohorská 2-6.  
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III.  

Záver 
 

Fond rozvoja bývania bol zriadený ako účelový mimorozpočtový peňažný fond. Prostriedky 
Fondu boli I. polroku 2015 použité  len vo výške 6 345,00 €. Okrem symbolických úrokov 
neboli k 30.6.2015 zaznamenané žiadne výnosy – príjmy. Podľa stavu k 30.6.2015 výška 
disponibilných zdrojov vedených na bankových účtoch FRB činí : 151 728,02 €.  
 
 
 
Bratislava : 4.12.2015 
    
Informáciu o vykonanej Kontrole 1/2015/FRB/ 3.12.2015 
predkladá na rokovanie MiZ     
 
Zuzana Dzivjáková 
miestna  kontrolórka 
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Miestny kontrolór Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
Ing. Zuzana Dzivjáková 

 
 

Informácia o vykonanej  kontrole 
UZN/MiZ 15.12.2015 

 
 

Predmet kontroly 
Kontrola plnenia uznesení 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 
 

Predkladaná Informácia  je vypracovaná v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení § 18d  Rozsah kontrolnej činnosti, ods.1/ : 
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj 
s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov 
a finančných  operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátanie nariadení obce, kontrola plnenia 
uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce 
a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 
          

I. 
 
1/  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves prijalo Uznesenie 
č.10/1999, ktorým ukladá  kontrolórovi  vykonávať kontrolu uznesení v súlade 
s článkom 8 ods. 4 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva a priebežne predkladať 
jej výsledky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva. T : trvale. 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves podľa zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa č. 18 ods. 6 Štatútu Hl. 
mesta SR schválilo dňa 11.12.2012 uznesením č. 285/2012 Rokovací poriadok Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Následným Uznesením č. 587/2014 
zo dňa 28.10.2014 schválilo miestne zastupiteľstvo zmenu čl. 13 Rokovacieho poriadku. 
Čl. 8 ods. 4/ platného Rokovacieho poriadku znie : Ak miestne zastupiteľstvo neprijme 
uznesenie alebo žiadny z navrhnutých variantov, uvedie sa v prehľade uznesení, že uznesenie 
k materiálu nebolo prijaté.   
  
Vzhľadom na platný Rokovací poriadok a súčasné znenie Čl. 8.ods. 4 odporúčam zrušiť 
Uznesenie  č. 10/1999, ktoré ukladá kontrolórovi vykonávať kontrolu uznesení  v súlade 
s vtedy platným Rokovacím poriadkom.       
 
2/ Miestna kontrolórka vykonala kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves uvedených v písomnom  materiáli Plnenie uznesení 
MiZ splatných k 9. zasadnutiu MiZ 2015 dňa 15.12.2015.  
V predmetnej informácii o plnení jednotlivých uznesení neboli zistené nezrovnalosti.  
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Zároveň odporúčam schváliť návrh na zrušenie nasledujúceho uznesenia : 
Uznesenie č. 445/2013 (21.MiZ, 29.10.2013) 
Na doplňujúci návrh poslanca  
C. ukladá 
Prednostovi miestneho úradu zabezpečiť, aby v materiáloch týkajúcich sa predlžovania doby  
nájmu pozemkov pod stavbami a záhrad z titulu hodného osobitného zreteľa, boli informácie 
o jednotlivých sadzbách nájomného v zmysle platného VZN ako aj prehľad vývoja výšky 
nájomného od začiatku trvania nájmu do súčasnosti  v jednotlivých konkrétnych prípadoch.  
Plnenie : Plní sa priebežne 
Prehľad vývoja výšky nájomného v jednotlivých dodatkoch k nájomným zmluvám na 
pozemky pod garážami a predajnými stánkami je súčasťou materiálu „ Uzavretie nájomných 
zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Karlova Ves zaradeného 
do programu rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 15.12.2012.  
Zdôvodnenie návrhu na zrušenie : 
Neprimeraná a nadbytočná administratívna príprava predkladaného materiálu s uvádzaním 
informácií – dát bez možnej zmeny.  
 
 

II. 
Záver  

 
V súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18d Rozsah kontrolnej činnosti, 
ods.1/ bude miestna kontrolórka  informovať miestne zastupiteľstvo  na každom  rokovaní  
o vykonanej kontrole splatných uznesení miestneho zastupiteľstva ako aj o výsledku 
priebežnej kontroly otvorených uznesení  prijatých v predchádzajúcich rokoch.    

 
 
 
Bratislava : 8.12.2015 
    
Informáciu o vykonanej Kontrole UZN/MiZ 15.12.2015  
predkladá na rokovanie MiZ     
 
Zuzana Dzivjáková 
miestna  kontrolórka 
 
 

 
 

  
 


