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Prerokované: 
 

- v miestnej rade 14.06.2016 miestna rada prerokovala materiál 
 a odporúča 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
- v komisii D, RPHSR, ŽPVP          06.06.2016 
- v komisii ŠMŠ, BSZ                      07.06.2016 
- v komisii KM, VÚP                       08.06.2016 
- v komisii F                                     07.04.2016 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií  
Dôvodovú správu 
 



 
 

NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

 schvaľuje 
 

novú programovú štruktúru rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií k materiálu : 
 
Stanovisko miestnej rady zo dňa 14.06.2016: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na novú štruktúru 
programového rozpočtu  mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017 odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
Hlasovanie - prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 07.04.2016 
Finančná komisia odporúča : 

a) predloženú novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti na rok 2017 
b) predložiť tento návrh na rokovanie ostatných komisií konaných v júnovom termíne na 

pripomienkovanie 
Hlasovanie - prítomní: 9   za: 8   proti: 0   zdržal sa: 1 
 
Stanovisko komisie dopravy  (D) zo dňa 06.06.2016 
Komisia dopravy odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na novú štruktúru 
programového rozpočtu 
Hlasovanie - prítomní: 6   za: 4   proti: 0   zdržal sa: 2 

 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 06.06.2016 
Komisia RPHSR súhlasí s materiálom a odporúča predložiť na rokovanie MiZ 
Hlasovanie - prítomní: 6   za: 6   proti: 0   zdržal sa:0 
 
Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 06.06.2016 
Komisia ŽP OP a VP berie materiál na vedomie 
Hlasovanie - prítomní: 6   za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 07.06.2016 
Komisia ŠMŠ berie na vedomie Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 
Hlasovanie - prítomní: 8   za: 8   proti: 0   zdržal sa: 0 
 



Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej a pre seniorov (BSZ) zo dňa 07.06.2016 
Komisia berie na vedomie predloženú novú štruktúru programového rozpočtu MČ BA-KV na 
rok 2017 a odporúča schváliť v časti programu 10 
Hlasovanie - prítomní: 10   za: 10   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie pre kultúru a média (KM) zo dňa 08.06.2016 
Komisia KM berie na vedomie a odporúča schváliť Návrh na novú štruktúru programového 
rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 
Hlasovanie - prítomní: 5   za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie výstavby a územného plánu (VÚP) zo dňa 08.06.2016 
Komisia sa oboznámila s Návrhom novej štruktúry programového rozpočtzu mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 a odporúča v Programe 1 Podprograme 1.4 doplniť za 
text „Strategické plánovanie“ text „ – PHSR, UPD, ...“ 
Hlasovanie - prítomní: 9   za: 9   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 

 
 

Dôvodová správa 
Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava Karlova Ves 

na rok 2017 
 
 

Na základe uznesenia MiZ č. 156/2015/F, ktoré uložilo predsedom komisií predložiť návrh na 
novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti predkladáme pracovný návrh novej 
štruktúry programového rozpočtu. Ide o východiskový materiál pre diskusiu gesčnej finančnej 
komisie. Vychádza z platných rozpočtových pravidiel, potrieb mestskej časti a záujmu 
spracovať nový transparentný a otvorený programový rozpočet. Podkladom pre tvorbu návrhu 
bol o.i. poslanecký návrh poslanca Ing. Vladimíra Dullu a návrhy príslušných vedúcich 
oddelení miestneho úradu. Návrh sa predkladá do pripomienkovacieho konania. Po úpravách 
a schválení vo finančnej komisii, bol materiál predložený na rokovanie ostatných komisií a 
následne na rokovanie Miestneho zastupiteľstva v predpokladanom termíne dňa 28.6.2016. 
 
Návrh  : 
Program 1 : Samospráva a strategické plánovanie obce 
Program 2 : Moderný úrad 
Program 3 : Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu 
Program 4 : Verejnoprospešné služby obce  
Program 5 : Kvalita prostredia a verejný poriadok 
Program 6 : Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba 
Program 7 : Školstvo a vzdelávanie 
Program 8 : Kultúra a média 
Program 9 : Podpora športu a mládeže 
Program 10 : Sociálne služby 
 
 
Program 1 : Samospráva a strategické plánovanie obce 
 
PROGRAM 1  



  
Podprogramy :  
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov 
1.2 Volené a menované funkcie 
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách 
1.4 Strategické plánovanie 
1.5 Audit 
1.6 Podpora občianských projektov (VZN 8/2008) 
  
 
 
Program 2 : Moderný úrad 
 
PROGRAM 2  
  
Podprogramy :  
2.1 Správa obce 
2.2 Právne služby 
2.3 Vzdelávanie zamestnancov 
2.4 Označovanie ulíc 
2.5 Miestny informačný systém 
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda 
2.7 Energetická efektívnosť budov a tepelné hospodárstvo 
  
 
 
Program 3 : Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu 
 
PROGRAM 3  
  
Podprogramy :  
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady 
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov 
3.3 Služby integrovaného obslužného miesta 
3.4 Sociálna pomoc 
3.5 Stavebný úrad 
3.6 Školský úrad 
3.7 Štátna správa na úseku bývania 
3.8 Starostlivosť o životné prostredie 
  
 
 
Program 4 : Verejnoprospešné služby obce 
 
PROGRAM 4  
  
Podprogramy :  
4.1 Príspevok na údržbu zelene 
4.2 Príspevok na údržbu verejných priestranstiev 



4.3 Príspevok na údržbu škôl a školských areálov 
4.4 Príspevok na zimnú údržbu verejných komunikácií 
4.5 Príspevok na údržbu ostatných verejných objektov 
4.6 Príspevok na odvoz odpadov, vrátane psích exkrementov 
  
 
 
Program 5 : Kvalita prostredia a verejný poriadok 
 
PROGRAM 5  
  
Podprogramy :  
5.1 Odvod povrchových vôd 
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia nelegálych skládok 
5.3 Deratizácia 
5.4 Nová zeleň 
5.5 Nové hracie prvky na detských a športových ihriskách 
5.6 Ochrana proti komárom 
5.7 Veterinárna oblasť 
5.8 Ochrana pred požiarmi 
5.9 Civilná ochrana 
5.10 Verejný poriadok a bezpečnosť 
5.11 Inšpekčná činnosť a odstraňovanie vrakov 
  
 
 
Program 6 : Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba 
 
PROGRAM 6  
  
Podprogramy :  
6.1 Správa verejných komunikácií 
6.2 Správa verejných priestranstiev 
6.3 Nová parkovacia politika obce 
6.4 Obnova a modernizácia budov a nová výstavba 
  
 
 
Program 7 : Školstvo a vzdelávanie 
 
PROGRAM 7  
  
Podprogramy :  
7.1 Materské školy 
7.2 Základné školy 
7.3 ŠKD 
7.4 Školské stravovanie v ZŠ 
7.5 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania MŠ, ŠJ 
7.6 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ 



  
 
 
Program 8 : Kultúra a média 
 
PROGRAM 8  
  
Podprogramy :  
8.1 Karloveské centrum kultúry 
8.2 Miestna knižnica 
8.3 Noviny Karlova Ves 
8.4 Lokálne TV vysielanie 
  
 
 
Program 9 : Podpora športu a mládeže 
 
PROGRAM 9  
  
Podprogramy :  
9.1 Príspevok na prevádzku Karloveského športového klubu 
9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom 
9.3 Príspevok na podporu jednorázových športových podujatí 
9.4 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk 
  
 
 
Program 10 : Sociálne služby 
 
PROGRAM 10  
  
Podprogramy :  
10.1 Sociálne poradenstvo 
10.2 Posudková činnosť 
10.3 Denné centrá 
10.4 Opatrovateľská služba 
10.5 Prepravná služba 
10.6 Stravovanie 
10.7 Gratulácie, stretnutia, vítania 
10.8 Zariadenia sociálnych služieb 
10.9 Oddelenie sociálnych vecí 
  
 
 
Spracovatelia : 
JUDr., PhDr. Branislav Záhradník 
Mgr. Mária Pástorová 
 
V Bratislave, 5.4.2016 


