
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A  č. 268 – 271/2016

Z 23. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 20. 12. 2016

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
UZNESENIE č. 268/2016

2.  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  podmienkach
poskytovania dotácií.
UZNESENIE č. 269/2016

3. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2017.
UZNESENIE č. 270/2016

4. Informácia o kontrole hospodárenia s finančnými  prostriedkami a nakladania s majetkom v mestskej
časti Bratislava – Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
UZNESENIE č. 271/2016

5. 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 20.12.2016.
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K bodu 1. 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 a
2019.

UZNESENIE č. 268/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na doplňujúci návrh poslanca Rosinu:
A. schvaľuje

1. rozpočet  Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 nasledovne:
a) rozpočet  mestskej  časti  Bratislava–Karlova  Ves  v príjmovej  časti  vo  výške  11  148  363  Eur

vrátane finančných operácií,
b) rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti vo výške 11 019 535 Eur

vrátane finančných operácií,
c) príjmy bežného rozpočtu 10 850 003 Eur, výdavky bežného rozpočtu 10 713 975 Eur a prebytok

bežného rozpočtu 136 028 Eur,
d) príjmy  kapitálového  rozpočtu  238  000  Eur,  výdavky  kapitálového  rozpočtu  245  200  Eur

a schodok kapitálového rozpočtu 7 200 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 2017,
3. rozpočet  Fondu rozvoja  športu a telovýchovných  zariadení  mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves  

na rok 2017,
4. rozpočet Cestného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017,
5. rozpočet  Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok  
    2017,
7. rozpočet Fondu opráv a obnovy školských zariadení  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok  

2017,
8. rozpočet Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava – Karlova     
    Ves na rok 2017,
9. použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 60 360 Eur ako použitie  
    finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu,
10. zámer prijatia úveru na dofinancovanie rekonštrukcie školského bazéna na Základnej škole A.      

Dubčeka vo výške 600 000 Eur s dobou splácania 10 rokov.

B. berie na vedomie

návrh Programového rozpočtu mestskej časti  Bratislava – Karlova Ves na roky  2018 a 2019.

C. splnomocňuje

starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2017:
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 posledného schváleného rozpočtu nasledovne:

a) vykonávať  presun  rozpočtových  prostriedkov  medzi  programami  do  výšky  3  %
celkových výdavkov rozpočtu,
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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  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 neznížil 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 bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného
fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím  účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu,  z rozpočtu  Európskej  únie  alebo  na  základe  osobitného  predpisu,  nevyčerpaných
v minulých rokoch.

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

E. poveruje

starostku  vykonať  výberové  konanie  na  financujúcu  banku  a  predložiť  ponuku  úveru  na  rokovanie
zastupiteľstva.

T: 28.2.2017

K bodu 2.
Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o podmienkach
poskytovania dotácií.

UZNESENIE č. 269/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na pozmeňujúci návrh poslankyne Zemanovej:

schvaľuje

všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  7/2016 zo  dňa  20.  12.  2016
o podmienkach poskytovania dotácií s účinnosťou od 15. 1. 2017.
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K bodu 3.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.

UZNESENIE č. 270/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2017.

K bodu 4.
Informácia  o  kontrole  Hospodárenia  s  finančnými  prostriedkami  a  nakladania  s  majetkom  v
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  vykonanej  Najvyšším  kontrolným  úradom  Slovenskej
republiky.

UZNESENIE č. 271/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

informáciu  o výsledku  kontroly „Hospodárenie  s  finančnými  prostriedkami  a nakladanie  s  majetkom
vo vybraných  mestských  častiach  Bratislavy“  vykonanej  Najvyšším  kontrolným  úradom  Slovenskej
republiky  v  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  v  dňoch  01.06.2016  až 18.08.2016  a  informáciu
o opatreniach prijatých na nápravu zistených nedostatkov.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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