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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 

(7. volebné obdobie) 

 

U Z N E S E N I A  č. 156  – 157/2015 

 

Z 10. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 21. 12. 2015 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 

 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. 

UZNESENIE č. 156/2015 

 

1A. Návrh poslanca Rosinu: Návrh na zrušenie a zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva. 

UZNESENIE č. 157/2015 

 

2. Rôzne 

Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie. 

 

 

 

Poznámka: 

Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu 

s uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Zasadnutia 

zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 21.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karlovaves.sk/samosprava/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva/
http://www.karlovaves.sk/samosprava/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva/
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K bodu 1.  

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016, s výhľadom na roky 2017 

a 2018. 

 

UZNESENIE č. 156/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

  

A. schvaľuje 

 

1. rozpočet  Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 nasledovne : 

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v príjmovej časti vo výške 9 925 278 Eur vrátane 

finančných operácií, 

b) rozpočet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo výdavkovej časti vo výške  9 817 671 Eur 

vrátane finančných operácií, 

c) príjmy beţného rozpočtu 9 852 918 Eur, výdavky beţného rozpočtu 9 629 677 Eur a prebytok 

beţného rozpočtu 223 241 Eur, 

d) príjmy kapitálového rozpočtu 12 000 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 127 634 Eur a schodok 

kapitálového rozpočtu 115 634 Eur, 

e) príjmové finančné operácie 60 360 Eur, výdavkové finančné operácie 60 360 Eur, 

f) programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

2. rozpočet Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016. 

3. rozpočet Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves        

 na rok 2016. 

4. rozpočet Cestného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016. 

5. rozpočet Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016. 

6. rozpočet  Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016. 

7. rozpočet Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 

2016. 

8. rozpočet Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016. 

9. pouţitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo výške 60 360 Eur  ako pouţitie 

finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu. 

 

 

B. berie na vedomie 

 

1. návrh Programového rozpočtu mestskej časti  Bratislava-Karlova Ves na roky  2017 a 2018. 

2. stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 

s výhľadom na roky 2017 a 2018. 

 

 

C. žiada  

 

1. starostku mestskej časti zvolať Rady fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom 

spracovania návrhu čerpania mimorozpočtových peňaţných 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 
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3. starostku mestskej časti, aby v prípade pozitívneho vývoja príjmovej časti rozpočtu navrhla takú 

zmenu rozpočtu, aby v rámci beţných výdavkov bolo moţné na tieto dva finančné mechanizmy 

vyčleniť po 10 tis. €, spolu 20 tis. €. 

 

 

D. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2016: 

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 samosprávy v znení 

neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka presunom 

rozpočtových prostriedkov v rámci 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 poloţkami 

rozpočtovej klasifikácie do 20 % výdavkov rozpočtovaných v rámci jedného programu, 

c) vykonávať presuny medzi beţnými a kapitálovými výdavkami podľa operatívnych potrieb mestskej 

časti vo výške 5 % celkových výdavkov rozpočtu pri zachovaní zákonom stanovených podmienok. 

2. rozpočtové opatrenia podľa odseku 1 realizovať presunom rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu tak, aby nemenili celkové výdavky a nezníţil sa rozpočtovaný prebytok. 

3. 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. b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. 

4. 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. c) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka viazanie 

rozpočtovaných výdavkov ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa 

očakáva narušenie vyrovnanosti beţného rozpočtu z iných dôvodov ako pouţitím rezervného fondu 

podľa § 10 ods. 8 alebo pouţitím  účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 

z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch. 

 

 

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 

najbliţšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí. 

 

na doplňujúci návrh poslanca Dullu: 

 

F. ukladá 

 

predsedom komisií miestneho zastupiteľstva predloţiť návrhy na novú štruktúru programov, 

podprogramov a prvkov na účely návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadu na roky 2018 a 2019. 

 

                                                                                                                                                  T: 31.3.2016 
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K bodu 1A.  

Návrh na zrušenie a zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva. 

 

UZNESENIE č. 157/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa poslanca Marcela Zajaca funkcie predsedu komisie výstavby a územného plánu miestneho 

zastupiteľstva dňom 31.12.2015. 

B. zrušuje 

dňom 31.12.2015: 

1. komisiu pre ţivotné prostredie a ochranu prírody, 

2. komisiu verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy. 

 

C. zriaďuje 

dňom 1.1.2016: 

1. komisiu pre ţivotné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok (skrátene „komisia ŢPVP“), 

2. komisiu pre dopravu (skrátene „komisia D“) . 

 

D. volí 

dňom 1.1.2016 : 

1. do komisie pre ţivotné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok predsedu a členov komisie 

nasledovne: 

1.1   predsedkyňa - JUDr. Mária Khuriová, 

1.2   Mgr. Ján Labuda, 

1.3   JUDr. Iva Lukačovičová, 

1.4   Mgr. Lívia Poláchová, 

1.5   Mgr. Richard Savčinský, 

1.6   RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 

 

2. do komisie pre dopravu predsedu a členov komisie nasledovne: 

2.1   predseda – Ing. Peter Lenč, 

2.2   Zdeněk Borovička, 

2.3   Mgr. Ján Horecký, 

2.4   Miroslav Kadnár, 

2.5   Ing. Rudolf Rosina 

2.6   JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, 

2.7   Mgr. Ing. Anna Zemanová 

 

 

na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 

 

3. poslanca Ing. Vladimíra Dullu za predsedu komisie výstavby a územného plánu miestneho 

zastupiteľstva dňom 1.1.2016. 
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E. určuje 

1. Komisii pre ţivotné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok nasledovnú náplň práce: 

Komisia pre ţivotné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok sa vyjadruje k návrhom zásad 

ochrany a tvorby ţivotného prostredia v mestskej časti a podieľa sa na kontrole ich dodrţiavania. 

Posudzuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí ţivota mestskej časti a zosúlaďuje potreby ochrany 

prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja výstavby a vytvárania športovo-rekreačných 

areálov. Vyjadruje sa k otázkam súţitia obyvateľov mestskej časti s voľne ţijúcimi a domestikovanými 

ţivočíšnymi druhmi a k otázke chovu a drţania ţivočíchov na území mestskej časti a k otázkam 

bezpečnosti obyvateľov. Taktieţ sa vyjadruje k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb 

v mestskej časti. 

 

2. Komisii pre dopravu nasledovnú náplň práce: 

Komisia dopravy sa vyjadruje najmä ku koncepčným otázkam a návrhom rozvoja dopravných systémov 

na území mestskej časti a hlavného mesta, k otázkam parkovania a parkovacej politiky mestskej časti 

a hlavného mesta a k otázkam bezpečnosti dopravy. Vyjadruje sa ku koncepcii zimnej údrţby, čistenia  

a opráv cestných a peších komunikácií. 

 

 

K bodu 2.  

Rôzne. 

Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu ţiadne uznesenie. 

 

 

 

 

 

Dana Čahojová, v. r. 

starostka 


