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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
  

A. berie na vedomie 
 
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1. 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 22.9.2020 TP: 31.12.2020 

 

 
UZNESENIE č. 81/2019/C1 (7. MiZ, 24.9.2019) 
zmenené uzneseniami (predĺženie termínu): 
UZN. č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 21.4.2020 
UZN. č 122/2020/B (12. MiZ 2020, 30.6.2020) TP: 22.9.2020 
 
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. 
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 
v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves - návrh cenovej mapy, ktorej význam spočíva 
v určení hodnoty prenájmu nehnuteľností.  
Na rokovanie miestneho zastupiteľstva 22.09.2020 bude predložený informačný materiál - 
pasportizácia majetku mestskej časti, ktorý slúži ako východiskový pre koncepciu nakladania 
s majetkom vo vlastníctve mestskej časti a majetkom zvereným do správy mestskej časti. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2020 
 

 
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. 
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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 bola informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní dňa 
11.06.2020 a následne bolo rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 30.06.2020. 
Dňa 03.08.2020 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2020. O prijatí rozpočtového 
opatrenia bude informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní dňa 
10.09.2020 a následne bude rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 22.09.2020. 
 
 


