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NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

berie na vedomie
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 13/2019/D (2. MiZ, 19.2.2019)

Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
UZNESENIE č. 13/2019/D (2. MiZ, 19.2.2019)
D. žiada
starostku mestskej časti 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 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 20.05.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2019. O prijatí rozpočtového
opatrenia bola informovaná komisia finančná a podnikateľská na svojom rokovaní dňa
06.06.2019 a následne bolo rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov na
rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 25.06.2019.
Dňa 26.09.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2019. O prijatí rozpočtového
opatrenia bola informovaná komisia finančná a podnikateľská na svojom rokovaní dňa
17.10.2019 a následne bude rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov na
rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 05.11.2019.

UZNESENIE č. 74/2019 (7. MiZ, 24.9.2019)
A. berie na vedomie
správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
B. začína
konanie v zmysle čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. voči Milanovi Ďuricovi, Jurajovi
Kmeťkovi, Pavlovi Martinickému, Zuzane Melušovej-Kutarňovej, Filipovi Petrincovi,
Rudolfovi Rosinovi, Miroslavovi Kadnárovi, Jánovi Labudovi, Ive Lukačovičovej, Petre
Nagyovej-Džerengovej a Denisovi Slobodovi.
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C. poveruje
komisiu navrhnúť riešenie porušení zákona zo strany poslancov a poslancov
z predchádzajúceho volebného obdobia a návrh riešenia predložiť na nasledujúce zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
T: 5.11.2019
Plnenie: Plní sa.
Stav plnenia uznesenia č. 74/2019 bude predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa
5.11.2019.
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