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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
  
 

berie na vedomie 
 
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1. uznesenie č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015), 
2. uznesenie č. 383/2017/B1, B2 (32. MiZ 2017, 19.12.2017), 
3. uznesenie č. 101/2019/E (9. MiZ, 17.12.2019). 
 

B. schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 81/2019/C1 21.4.2020 TP: 22.9.2020 

 

 
UZNESENIE č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015) 
UZNESENIE č. 71/2015/B (5. MiZ, 23.6.2015) TP: MiZ 22.9.2015 
UZNESENIE č. 94/2015/B (7. MiZ, 22.9.2015) 2. zmenu textu uznesenia č. 43/2015 zo dňa 
17.3.2015 nasledovne: 
a) V bode B1. za slovo „mesiaca“ sa vkladajú slová „vyplatené z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a na základe dobrovoľne a včas poskytnutých dokladov o výplate z 
iného verejného rozpočtu a ak doklady o výplate z iného verejného rozpočtu nebudú k 
dispozícii, čo sa vyjadrí v informačnom súbore poznámkou neposkytnuté, do 25. dňa po 
skončení polroka na základe žiadosti o sprístupnenie informácie, ktorých nezískanie v zákonnej 
lehote sa vyjadrí v informačnom súbore poznámkou nesprístupnené“. 
b) text: TK: ... „k 31.5. a 3.11. nahradiť textom: „k 30.6. a 31.12.“ 
 
B. žiada 
1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zverejňovať na webovom sídle (internetovej 
stránke) mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v sekcii, ktorej odkaz sa bude nachádzať na 
hlavnej internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, plate, alebo platových 
pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon 
pracovnej činnosti starostky, zástupcu starostky, tajomníka miestnej rady, poslancov miestneho 
zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uhrádzaných 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy 
do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom súbore vo formáte uvedeným v § 19 Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy v platnom znení za kalendárny rok, a to v rozsahu: 
 
 a) titul, meno, priezvisko, 
 b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie 
 a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 
 c) mzda, plat, alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 
 všetkých verejných volených funkcií starostu mestskej časti, zástupcu starostu mestskej 
časti, tajomníka miestnej rady mestskej časti a poslanca orgánu územnej samosprávy v poradí 
podľa výšky súm vyplatených z verejných rozpočtov. 

T: trvale od 1.4.2015 
TK: polročne, k 31.5. a 30.11. bežného roka 
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Plnenie: Plní sa priebežne 
Požadované informácie sú zverejňované pravidelne mesačne, v prípade verejných funkcií 
mimo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves štvrťročne, na webovom sídle mestskej časti: 
https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/ziadost-o-informacie/proces-
vybavovania/zverejnovanie-prijmu-verejnych-funcionarov-mestskej-casti/ 
 

 
UZNESENIE č. 383/2017/B1, B2 (32. MiZ, 19.12.2017) 
UZN. č. 404/2018/B (34, MiZ 2018, 24.4.2018) TP: 31.12.2018 
UZN. č. 404/2018/B (34, MiZ 2018, 24.4.2018) TP: 30.6.2019 
 
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: 31.3.2017 
 
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 priebežne. 
Mestská časť ešte stále nedisponuje povolením na zbúranie budovy na Borskej. Priebežne sa 
obraciame na Magistrát a žiadame o konečné vyjadrenie vo veci búracieho povolenia. Zatiaľ 
neúspešne. 
 

 
UZNESENIE č. 81/2019/C1 (7. MiZ, 24.9.2019) 
 
na doplňujúci návrh poslanca Záhradníka: 

C. odporúča 

1. spracovať kategorizáciu nájmov nehnuteľností v správe mestskej časti podľa typu 
nehnuteľnosti, spôsobu jeho využitia, lokality a technického stavu nehnuteľnosti 
v záujme zosúladenia a zjednotenia praxe navrhnúť tzv. minimálne ceny prenájmu pre 
jednotlivé kategórie nehnuteľností. 

T: 31.12.2019 
 
Plnenie: Plní sa. 
Na dnešné rokovanie je predložený materiál upravujúci ďalší postup pri zachovaní – resp. 
odstraňovaní predajných stánkov na území Karlovej Vsi – prvá časť koncepcie prenajímania 
nehnuteľností.  

Majetkové oddelenie spracúva kategorizáciu nájmov nehnuteľností v správe mestskej časti 
podľa typu nehnuteľnosti, spôsobu jeho využitia, lokality a technického stavu nehnuteľnosti 
a v záujme zosúladenia a zjednotenia praxe pripravuje koncepciu prenajímania nehnuteľností 
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v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves - návrh cenovej mapy, ktorej význam spočíva 
v určení hodnoty prenájmu nehnuteľností.  

Vzhľadom na  zásah pandémie Covid 19 sme predloženie tohto návrhu cien prenájmov 
nehnuteľností na území Karlovej Vsi odložili na september 2020, kedy už budú zrejmé 
celospoločenské dopady. V súčasnosti totiž mnoho podnikateľov žiada o odpustenie, odloženie 
či zníženie nájomného, čo spôsobilo rozkolísanie stabilného mierneho nárastu cien  
z posledných rokov. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 22.9.2020 
 

 
UZNESENIE č. 101/2019/E (9. MiZ, 17.12.2019) 
 
E. 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 15.05.2020 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2020. O prijatí rozpočtového 
opatrenia bude informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní dňa 
11.06.2020 a následne bude rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 30.06.2020. 
 

 
 
 


