
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES
( 7. VOLEBNÉ OBDOBIE )

Materiál na 34. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 24.4.2018

Plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Predkladateľ: Spracovateľ:

Michal Drotován Mgr. Adam Beňo
prednosta organizačné oddelenie

Prerokované:

v miestnej rade dňa 10.4.2018 miestna rada prerokovala materiál

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
-  Príloha  č.  1  -  Informácia  o verejných obstarávaniach  Miestneho  úradu  MČ Bratislava–
Karlova  Ves,  rozpočtových  a príspevkových  organizácií  MČ  Bratislava–Karlova  Ves  za
obdobie 1.1.2018-31.3.2018



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

A. berie na vedomie

1. splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 376/2017 (32. MiZ, 19.12.2017).

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 88/2007/C5  (7. MiZ, 25.9.2007),
b) uznesenie č. 371/2017/D (32. MiZ 2017, 19.12.2017).

B.  schvaľuje

1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:

Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín

1. Dana Čahojová, starostka MČ 383/2017/B1. 31.3.2018 TP: 31.12.2018
2. Dana Čahojová, starostka MČ 383/2017/B2. 30.9.2018 TP: 30.6.2019

T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený

C. zrušuje

1. tretiu  odrážku  uznesenia  č.  88/2007/C5  (7.  MiZ,  25.9.2007)  v  znení –
„uchádzači o verejné obstarávanie a nimi ponúkané ceny za predmet obstarávania,“
z dôvodu povinnosti zachovávania mlčanlivosti verejného obstarávateľa, pokiaľ nemá
súhlas uchádzača.
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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 1.1.2018-
31.3.2018 je priložená v prílohe materiálu.

UZNESENIE č. 371/2017/D (32. MiZ 2017, 19.12.2017)

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.
V roku 2018 nebolo k termínu vyhodnocovania plnenia uznesení prijaté rozpočtové opatrenie
starostky.

UZNESENIE č. 376/2017 (32. MiZ, 19.12.2017)

na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
A. poveruje
predsedu komisie vypracovať spolu s príslušným referátom právnych služieb miestneho úradu
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mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nové znenie rokovacieho poriadku komisie.

B. žiada
1. tajomníčku miestnej rady v diskusii do zástupcami strán zastúpených v miestnom 
zastupiteľstve stanoviť nové zloženie komisie pre ochranu verejného záujmu.
2. po odsúhlasení nového znenia rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného 
záujmu zrušiť aktuálne znenie rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu.

T: 31.3.2018
Plnenie: Splnené
Miestne  zastupiteľstvo  zrušilo  uznesením  č.  399/2018  (33.  MiZ,  27.2.2018)  rokovací
poriadok komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005.  Dňa 13.2.2018 bol na zasadnutí
komisie na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov schválený
nový  rokovací  poriadok  komisie,  ktorý  nadobudol  účinnosť  dňom  zrušenia  starého
rokovacieho poriadku miestnym zastupiteľstvom.

UZNESENIE č. 383/ 2017  (32. MiZ, 19.12.2017)

A. súhlasí
so zámerom vybudovať zariadenie sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi v spolupráci s 
partnerskou organizáciou.

B. žiada
prednostu miestneho úradu:

1. spracovať podmienky na vypísanie výberového konania na výber partnerskej
organizácie,

T: 31.3.2018

2. po  výbere  partnerskej  organizácie  predložiť  v  spolupráci  s  partnerskou
organizáciou  časový  harmonogram  vybudovania  zariadenia  sociálnych  služieb
(prípravné  práce,  zriadenie  organizácie,  spracovanie  projektu,  stavebné  konania,
realizácia  projektu  a  i.)  vrátane  predpokladaných  finančných  prostriedkov  na
vybudovanie a prevádzku zariadenia, ktoré bude treba vyčleniť v rozpočte mestskej
časti.

T: 30.9.2018
TK: polročne k 30.6. a 31.12

Plnenie: Plní sa.
Nakoľko mestská časť prevzala od Bratislavského samosprávneho kraja objekt na Borskej až
28.3.2018  a  následne  sme  požiadali  Hlavné  mesto  SR Bratislava  o  udelenie  súhlasu  na
zbúranie  predmetnej  budovy  z  dôvodu  výstavby  zariadenia  sociálnych  služieb,  žiadam
predĺžiť  termíny  plnenia  do  31.12.2018  resp.  30.6.2019  v  prípade  druhého  bodu.  Pokiaľ
nebude súhlas magistrátu, tak nie je možné začať súťaž. Dňa 23.4.2018 sa má v danej budove
uskutočniť obhliadka za účasti poslancov MČ so začiatkom o 17:00 hod.

Navrhovaný termín predĺženia: B1. 31.12.2018, B2. 30.6.2019 
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