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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
  

A. berie na vedomie 
 
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 88/2007/C5  (7. MiZ, 25.9.2007), 
b) uznesenie č. 19/2015/B (2. MiZ, 10.2.2015), 
c) 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  426/2013  30.9.2017  TP: 30.6.2018 
 2. Dana Čahojová, starostka MČ 255/2016 30.6.2017 TP: 31.12.2017p 

 
T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 
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Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
 
UZNESENIE č. 88/2007/C5  (7. MiZ, 25.9.2007) 
C.  ukladá 
5.  Predkladať štvrťročne na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves 
písomnú informáciu o verejných obstarávaniach Miestneho úradu MČ Bratislava – Karlova 
Ves, rozpočtových a príspevkových organizácií MČ Bratislava – Karlova Ves s nasledovnými 
špecifikáciami: 
- predmet a názov verejného obstarávania so zaradením podľa finančného limitu, 
- kritériá na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania, 
- uchádzači o verejné obstarávanie a nimi ponúkané ceny za predmet obstarávania, 
- víťaz verejného obstarávania a cena víťaznej ponuky za predmet obstarávania. 

 
T: trvale 

TK: k 30.9., 31.12., 31.3., 30.6. 
 

Plnenie:  Plní sa priebežne. 
 

Poznámka: V zmysle § 20 a § 42 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť. 
Z tohto dôvodu nemôžeme zverejniť tretiu odrážku predmetného uznesenia bez súhlasu 
uchádzača. Zverejňovať sa môžu informácie, ktoré sú taxatívne vymenované v Prílohe č. 7 
zákona č. 25/2006 Z.z. „Oznámenie o výsledku verejného obstarávania“. 
 
Informácia o verejných obstarávaniach Miestneho úradu MČ Bratislava – Karlova Ves, 
rozpočtových a príspevkových organizácií MČ Bratislava – Karlova Ves za obdobie 1.4.-
30.6.2017 a 1.7.-11.9.2017 je priložená v prílohe materiálu. 
 
 
UZNESENIE č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013) 
zmenené uznesením (predĺženie termínu): 
UZN. č. 459/2013/B4 (22. MiZ, 17.12.2013)  TK: MiZ 11.2.2014 
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 23.9.2014 
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014 
UZN. č. 563/2014/C (26. MiZ, 23.9.2014) p. Čahojová: mení v časti D „plní sa“ na „nesplnené“ 
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014) - p. Zajac: konštatuje v časti B,C,D „nesplnené“ 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 31.12.2015 
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP: 31.3.2016 
UZN. č. 208/2016/B (16.MiZ 2016, 28.6.2016) TP: 31.10.2016 
UZN. č. 248/2016/B (22. MiZ 2016, 13.12.2016) TP: 30.9.2017 
 
B.  žiada starostku 
pri plánovanej investičnej akcii „Lodenica“ neodkladne začať realizáciu investičnej akcie 
v sume, ktorú mestská časť už získala predajom pozemkov v Karloveskej zátoke. 
 
Plnenie: Plní sa. 
Mestská časť disponuje realizačným projektom spracovaným vrátane výkazu výmer prác, 
výrobkov a materiálov a kontrolného rozpočtu pre realizáciu celej stavby. Miestny úrad 
aktuálne pripravuje verejné obstarávanie na získanie zhotoviteľa lodenice. Po vysúťažení a 
zazmluvnení zhotoviteľa bude neodkladne začatá realizácia stavby. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 30.06.2018 
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UZNESENIE č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015) 
33/2015/B (3. MiZ 2015, 17.3.2015) TP: MiZ 30.6.2015 
 
na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 
B. ukladá 
prednostovi predkladať na rokovanie Miestneho zastupiteľstva správu o stave súdnych sporov 
mestskej časti. 

T: polročne, vždy k 30.06 a 31.12. kalendárneho roka 
 
 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
Správa o stave súdnych sporov mestskej časti ku dňu 31.8.2017 je súčasťou prílohy materiálu 
„Plnení uznesení miestneho zastupiteľstva“. 
 
 
UZNESENIE č. 255/ 2016 (22. MiZ 2016, 13.12.2016) 
UZN. č. 288/2017 (25. MiZ 2017, 4.4.2017) TP: 30.6.2017 
 
A. schvaľuje 
predloženú koncepciu poskytovania majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym 
skupinám pôsobiacim v Karlovej Vsi. 
 
B. žiada 
zapracovať koncepciu ako dodatok zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR 
Bratislavou a preložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva do 31.3.2017. 
 
C. ukladá 
1. prednostovi miestneho úradu zverejňovať k 31. januáru 2017 a pravidelne k 31. januáru 
nasledujúceho roka na webovej stránke mestskej časti prehľad zvýhodnených dlhodobých 
prenájmov spolu s vyčíslením sumy, ktorá bola konkrétnemu subjektu poskytnutá ako forma 
dotácie na nájomnom. 
2. prednostovi miestneho úradu zverejňovať k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. 
decembru na webovej stránke mestskej časti prehľad zvýhodnených krátkodobých prenájmov 
spolu s vyčíslením sumy, ktorá bola konkrétnemu subjektu poskytnutá ako forma dotácie na 
nájomnom. 
 
Plnenie: Plní sa. 
Koncepcia poskytovania majetku Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves sociálnym skupinám 
pôsobiacim v Karlovej Vsi bola zapracovaná do Zásad hospodárenia, návrh bol 
prekonzultovaný s autorom uznesenia. Po vzájomnej komunikácii navrhujeme predĺženie 
termínu do 31.1.2017, nakoľko sa vyskytla potreba doplnenia viacerých zmien v Zásadách 
hospodárenia a je vhodné tento dokument upraviť naraz. 
Pravidlá prijaté Koncepciou poskytovania majetku sociálnym skupinám pôsobiacim v Karlovej 
Vsi sa v praxi aplikujú a informácia o zvýhodnených prenájmoch je publikovaná na webovej 
stránke mestskej časti. 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2017 
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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 je rozpočtové 
opatrenie doložené do informatívnych materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 
3.10.2017. 
 
 


