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Materiál na 32. zasadnutie
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Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

Predkladateľ: Spracovateľ:

Michal Drotován Mgr. Adam Beňo
prednosta organizačné oddelenie

Prerokované:

v miestnej rade dňa 5.12.2017 miestna rada prerokovala materiál

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
-  Príloha  č.  1  k uzneseniu  č.  340/2017  –  Tabuľkový  prehľad  s počtom potencionálnych
parkovacích miest a fotodokumentácia



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

A. berie na vedomie

1. splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 340/2017 (29. MiZ 2017, 5.9.2017).

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012),
b) uznesenie č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016).

B.  schvaľuje

1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:

Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín

1. Dana Čahojová, starostka MČ 319/2017/C2 MiZ september 2017 TP: 27.2.2018

T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený
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Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

UZNESENIE č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012)
UZN. č. 286/2012/B9 (15. MiZ, 11.12.2012)  T: 30.6.2013
UZN. č. 379/2013/E3 (19. MiZ, 25.6.2013)  TK: MiZ 24.9.2013
UZN. č. 415/2013/B2 (20. MiZ, 24.9.2013)  TK: MiZ 29.10.2013
UZN. č. 459/2013/B2 (22. MiZ, 17.12.2013)  TK: MiZ 11.2.2014
UZN. č. 481/2014/B (23. MiZ, 11.2.2014) TK: MiZ 1.4.2014
UZN. č. 499/2014/B (12.mim.MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 17.6.2014
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), Zajac: konštatuje „nesplnené“
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ, 10.2.2015), TP: MiZ 17.3.2015
UZN. č. 33/2015/B 2. (3. MiZ. 2015, 17.3.2015) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012),
z TK: každé MiZ na TK: polročne, k 31.5., 30.11. v bežnom roku.
na spoločný pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Čupku a poslankyne Hulajovej:

A.  berie na vedomie
súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k „Zadaniu územného  plánu
zóny DLHÉ DIELY 4-5, september 2010“ (list č. A/2010/672-6 HOM zo dňa 12.11.2010).

B. neschvaľuje
Krajským  stavebným  úradom  v  Bratislave  odsúhlasené  „Zadanie  územného  plánu  zóny
DLHÉ  DIELY  4-5,  september  2010“  a  navrhuje  zmenšenie  vymedzeného  územia
pre spracovanie ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5 podľa návrhu s tým, že odporúča odložiť účinnosť
do doby  zabezpečenia  ochrany  vypúšťaného  územia  novým  územným  rozhodnutím
o stavebnej uzávere.

D. ukladá
prednostovi podniknúť kroky smerujúce:
a)  k  prepracovaniu „Zadania územného  plánu zóny DLHÉ  DIELY 4-5“ tak,  aby riešené
územie bolo zmenšené a ohraničené ulicami „Devínska cesta - Dlhé diely I. - Dlhé diely II. -
Iskerníková - Stoklasová - Západná hranica kat. úz. Karlova Ves“,
b)  k  pokračovaniu  obstarávania  „Územného  plánu  zóny  Dlhé  Diely  4-5“  pre  územie
zmenšené v zmysle bodu a),
c)  uložiť spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie „ÚPN-Z DLHÉ DIELY 4-5“, aby
v podmienkach funkčného využitia plôch a intenzity využitia území bolo stanovené:
1. maximálna  prípustná  podlažnosť  stavieb  do  dvoch  nadzemných  podlaží  a jedného
podzemného podlažia,
2. maximálny prípustný index zastavanosti IZPmax = 0,25,
3. minimálny koeficient zelene KZmin = 0,40.

T: polročne ku dňu 31.5. a 30.11.

Plnenie: Plní sa priebežne.
Pracovné  stretnutie  zástupcov  obstarávateľa  a spracovateľa  ÚPN-Z  sa  uskutočnilo
dňa 30.10.2017.
Na predmetnom  pracovnom  rokovaní  zástupcovia  obstarávateľa  vyjadrili  nespokojnosť
s doterajšou spoluprácou so spracovateľom predmetného ÚPN-Z. Následne prišlo  k dohode
o ukončení vzájomnej spolupráce.
Miestny  úrad  aktuálne  zabezpečuje,  prostredníctvom  verejného  obstarávania,  nového
spracovateľa územného plánu.
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Harmonogram prác po spracovaní návrhu ÚPN-Z
 prerokovanie návrhu ÚPN-Z s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, 
s dotknutými orgánmi a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia 
územia, s vlastníkmi nehnuteľností v území

 termín plnenia bude dohodnutý s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

 vyhodnotenie stanovísk a pripomienok získaných v priebehu prerokovania návrhu 
ÚPN-Z

 termín plnenia bude dohodnutý s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

 zapracovanie akceptovaných pripomienok do upraveného návrhu ÚPN-Z
do 60 dní po doručení vyhodnotenia stanovísk a pripomienok získaných v priebehu 
prerokovania návrhu ÚPN-Z,

 predloženie upraveného návrhu ÚPN-Z s vyhodnotenými stanoviskami 
a pripomienkami a s potrebnými prílohami na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava

 termín plnenia bude dohodnutý s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

 schválenie ÚPN-Z v MiZ po obdržaní súhlasného stanoviska Okresného úradu 
Bratislava,
 spracovanie čistopisu ÚPN-Z
 termín plnenia bude dohodnutý so spracovateľom po schválení ÚPN-Z v MiZ.

UZNESENIE č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016)

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

Plnenie: Plní sa priebežne.
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 6.2.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2017. O prijatí rozpočtového
opatrenia č. 1/2017 bola informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní
dňa 16.3.2017 a následne bolo rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov
na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 4.4.2017.
Dňa 13.4.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2017. O prijatí rozpočtového
opatrenia č. 2/2017 bola informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní
dňa 27.4.2017 a následne bolo  rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov
na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 16.5.2017.
Dňa 22.5.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2017. O prijatí rozpočtového
opatrenia č. 3/2017 bola informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní
dňa 8.6.2017 a následne bolo  rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov
na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 27.6.2017.
Dňa  1.8.2017 bolo  prijaté  rozpočtové opatrenie  starostky č.  4/2017 a dňa  22.8.2017 bolo
prijaté rozpočtové opatrenie č.  5/2017. O prijatí rozpočtových opatrení č.  4 a 5/2017 bola
informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní dňa 14.9.2017 a následne
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bolo  rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov na rokovanie miestneho
zastupiteľstva dňa 3.10.2017.
Dňa 14.11.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 6/2017. O prijatí rozpočtového 
opatrenia č. 6/2017 bola informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní 
dňa 30.11.2017 a následne je rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 19.12.2017.

UZNESENIE č. 319/2017/C2. (27. MiZ 2017, 27.6.2017) T: MiZ september 2017

C. žiada
na doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
2.  prednostu  predložiť  na  septembrové  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  informáciu  o
výsledkoch  právnej  analýzy  stavu  neplnenia  zmluvných  podmienok  Bratislavskej
teplárenskej,  a.  s.  a  predložiť plán aktivít  miestneho úradu vedúcich k vymáhaniu plnenia
týchto zmluvných povinností.

Plnenie: Plní sa.
Uskutočnilo sa rokovanie skupiny tepelného hospodárstva za účasti externého právnika JUDr.
Lalinského.  Na  rokovaní  bola  predložená  analýza  situácie  stavu  neplnenia  zmluvných
podmienok Bratislavskej teplárenskej,  a.  s.,  pričom výsledkom rokovania bola dohoda,  že
právne  kroky voči  spoločnosti  Bratislavská  teplárenská,  a.  s.  sa  uskutočnia  po  skončení
kalendárneho roka 2017, z dôvodu možnosti splnenia zákonných povinnosti vyplývajúcich zo
zmluvy spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s.

Navrhovaný termín predĺženia: 27.2.2018

UZNESENIE č. 340/2017 (29. MiZ 2017, 5.9.2017) T: 20.11.2017

žiada
starostku mestskej časti, aby v súvislosti s potrebou zlepšenia parkovacích možností na území
MČ Karlova Ves vykonala nasledovné zisťovania :
1. súpis všetkých parkovacích miest v MČ, ktoré sa využívajú na iný účel, ako je parkovanie,
v ktorom bude uvedená presná lokalita, počet parkovacích miest/rozmer, akým spôsobom sa
parkovacie miesto užíva, kto je užívateľ parkovacieho miesta.
2.  súpis  všetkých  potenciálnych  parkovacích  miest,  na  ktorých  je  státie  a zastavenie
obmedzené  z dôvodu  odvozu  odpadu,  v ktorom  bude  uvedená  presná  lokalita,  počet
parkovacích miest/rozmer.
3.  súpis  všetkých  nevyužívaných  kontajnerových  stojísk,  v ktorom bude  uvedená  presná
lokalita, rozmery stojiska, kto je vlastník/užívateľ stojiska, informácia, či je možné na mieste
nevyužívaného kontajnerového stojiska vybudovať parkovacie miesto
            T:  do 20.11.2017 – na riadne zasadnutie komisií pred decembrovým zasadnutím MiZ.

Plnenie: Splnené.
Na území Karlovej Vsi a Dlhých dielov je 73 parkovacích miest, ktoré momentálne slúžia ako
kontajnerové  stojiská.  Na  území  Karlovej  Vsi  a Dlhých  dielov  je  6  murovaných
nevyužívaných kontajnerových stojísk. Jednotlivé miesta sú uvedené v prílohe č. 1 materiálu.

5


