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NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
A. berie na vedomie
1. splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. č. 153/2020 (13. MiZ, 22.9.2020).
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015),
b) uznesenie č. 383/2017/B1 (32. MiZ, 19.12.2017),
c) uznesenie č. 165/2020/E (14. MiZ, 15.12.2020).
B. schvaľuje
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:
Nositeľ plnenia uznesenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Číslo uzn.

Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013
Dana Čahojová, starostka MČ 482/2014/B,
C,D,E,F
Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014
Dana Čahojová, starostka MČ 578/2014
Dana Čahojová, starostka MČ 579/2014
Dana Čahojová, starostka MČ 81/2019/C1

Pôvodný
termín
30.6.2021
30.6.2021

Nový termín

30.6.2021
30.6.2021
30.6.2021
30.6.2021

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
14.12.2021

31.12.2021
30.09.2021

UZNESENIE č. 469/2013 (22. MiZ, 17.12.2013)
zmenené uznesením:
UZN. č. 481/2014/C (23. MiZ, 11.2.2014) p. Buzáš: mení „splnené“ na „plní sa“
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 17.6.2014
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TK: MiZ 28.10.2014
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), Zajac: konštatuje „nesplnené“
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ, 10.2.2015), TP: MiZ 17.3.2015
UZN. č. 33/2015/B (3. MiZ 2015, 17.3.2015) TP: MiZ 23.6.2015
UZN. č. 71/2015/B (5. MiZ 2015, 23.6.2015) TP: MiZ 22.9.2015
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 30.10.2015
UZN. č. 133/2015/B (9. MiZ 2015, 15.12.2015) TP: 31.3.2016
UZN. č.208/2016/B (16. MiZ 2016, 28.6.2016) TP: 31.12.2016
UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020
UZN. č. 181/2021/B (15. MiZ 2021, 23.2.2021) TP: 30.6.2021
A. berie na vedomie
súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k „Zadaniu územného plánu zóny
JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ, september 2010“ (list č. A/2010/674-6 HOM zo dňa
11.11.2010).
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B. schvaľuje
„Zadanie územného plánu zóny JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ, september 2010“.
Plnenie: Plní sa.
Práce na predmetnom ÚPN-Z boli v roku 2019 pozastavené vzhľadom na skutočnosť, že
predmetný ÚPN-Z nie je obsiahnutý v platnom Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov. Návrh na obstaranie predmetného ÚPN-Z bol
zaradený do Návrhu Zmien a doplnkov 07 Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov.
Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2021

UZNESENIE č. 482/2014/B,C,D,E,F (23. MiZ, 11.2.2014)
zmenené uznesením:
UZN. č. 499/2014/F (12. mim. MiZ, 15.4.2014) p. Zajac: v bodoch B, C, D, E, F plnenie: „plní
sa“.
UZN. 518/2014/B (25. MiZ, 17.6.2014) TP: 31.12.2014
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 31.12.2015
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP:31.12.2016
UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020
UZN. č. 181/2021/B (15. MiZ 2021, 23.2.2021) TP: 30.6.2021
B. ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, v rámci
stavebného konania uplatnil požiadavku vo svojom stanovisku na vybudovanie chodníka
na strane rodinných domov.
C. ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, obstaral v čo
najkratšom čase projektovú dokumentáciu pre zmenu verejnoprospešnej stavby „účelová
komunikácia Svrčia ulica“ a zaradil realizáciu stavby do rozpočtu Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves.
D. ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, do realizácie
stavby „účelová komunikácia Svrčia ulica“ pripravil návrh a prerokoval s Dopravným
inšpektorátom dočasné opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu
slabozrakých a nevidomých.
E. ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, pred realizáciou
stavby podľa bodu D. pripravil návrh a prerokoval s Dopravným inšpektorátom dočasné
opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu slabozrakých a nevidomých.
F. žiada starostku a prednostu
aby vo všetkých konaniach týkajúcich sa výstavby polyfunkčného objektu na Svrčej ulici
dôsledne chránili verejný záujem a prihliadali na oprávnené záujmy obyvateľov dotknutej
lokality a žiakov ZŠ Svrčia.
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Plnenie: Plní sa.
Spracovaná projektová dokumentácia pre stavbu „Oprava a údržba komunikácie Svrčia –
Chodník na Svrčej ulici“ je zaktualizovaná. V rámci tejto dokumentácie je navrhnuté rozšírenie
komunikácie v Svrčej ul. v šírke 5,5 m a jej vybavenie obojstrannými chodníkmi (v šírke 1,5 m
na strane s existujúcou zástavbou rodinných domov, v šírke 2,0 m na strane opačnej). Obidva
chodníky sú v spracovanej dokumentácii vybavené prvkami umožňujúcimi bezpečný pohyb
slabozrakých a nevidomých.
V súčasnosti prebieha príprava realizácie opravy predmetnej komunikácie a chodníkov
po oboch stranách komunikácie. Aktuálne prebieha stavebné konanie.
Navrhovaný termín predĺženia: 30.09.2021

UZNESENIE č. 524/2014 (25. MiZ, 17.6.2014)
UZN. č. 49/2015/B (4. MiZ, 5.5.2015) TP: 31.8.2015
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 30.11.2015
UZN. č. 208/2016/B (16. MiZ 2016, 28.6.2016) TP: 31.12.2016
UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020
UZN. č. 181/2021/B (15. MiZ 2021, 23.2.2021) TP: 30.6.2021
B. schvaľuje
Okresným úradom Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky – oddelenie územného
plánovania odsúhlasené „Zadanie územného plánu zóny DLHÉ DIELY 6 - východ, október
2013“.
Plnenie: Plní sa.
Miestny úrad zabezpečil, prostredníctvom verejného obstarávania, nového spracovateľa
územného plánu zóny (ÚPN-Z) – Ing. arch. Karol Balaš, ktorý spracoval návrh ÚPN-Z.
Harmonogram prác na ÚPN-Z
 prerokovanie návrhu ÚPN-Z s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, s dotknutými
orgánmi a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia územia,
s vlastníkmi nehnuteľností v území,
 vyhodnotenie stanovísk a pripomienok získaných v priebehu prerokovania návrhu ÚPN-Z,
 zapracovanie akceptovaných pripomienok do upraveného návrhu ÚPN-Z,
 predloženie upraveného návrhu ÚPN-Z s vyhodnotenými stanoviskami a pripomienkami
a s potrebnými prílohami na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky,
 schválenie ÚPN-Z v MiZ po obdržaní súhlasného stanoviska Okresného úradu Bratislava,
 spracovanie čistopisu ÚPN-Z,
Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2021

UZNESENIE č. 578/2014 (26. MiZ, 23.9.2014)
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 31.12.2015
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP:31.12.2016
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UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020
UZN. č. 181/2021/B (15. MiZ 2021, 23.2.2021) TP: 30.6.2021
A. berie na vedomie
informáciu o predmetnej petícii.
B. odporúča
komisii výstavby a územného plánu aby sa predmetnou petíciou zaoberala na najbližšom
zasadaní a navrhla odborný postup k ochrane dosiahnutej kvality životného prostredia
obyvateľov dotknutého územia, navrhla zodpovedajúcu úpravu regulácie budúcej zástavby.
T: najbližšie zasadnutie MiZ
Plnenie: Plní sa.
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zabezpečuje obstarávanie Územného plánu zóny Karlova
Ves – Líščie údolie (ÚPN-Z) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Ing. arch. Eva
Balašová a spracovávanie územného plánu zóny prostredníctvom spracovateľa –
AŽ PROJEKT s.r.o.
V súčasnosti bolo ukončené vyhodnotenie uplatnených pripomienok, stanovísk a námietok
k návrhu zadania ÚPN-Z. Mestská časť požiada o posúdenie zadania ÚPN-Z Okresný úrad
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Prerokované zadanie, po obdržaní súhlasného
stanoviska Okresného úradu Bratislava, bude predložené na schválenie miestnemu
zastupiteľstvu.
Harmonogram prác na ÚPN-Z
 spracovanie čistopisu zadania po jeho schválení v miestnom zastupiteľstve,
 spracovanie návrhu ÚPN-Z,
 prerokovanie návrhu ÚPN-Z s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, s dotknutými
orgánmi a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia územia,
s vlastníkmi nehnuteľností v území,
 vyhodnotenie stanovísk a pripomienok získaných v priebehu prerokovania návrhu ÚPN-Z,
 zapracovanie akceptovaných pripomienok do upraveného návrhu ÚPN-Z,
 predloženie upraveného návrhu ÚPN-Z s vyhodnotenými stanoviskami a pripomienkami
a s potrebnými prílohami na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava,
 schválenie ÚPN-Z v miestnom zastupiteľstve po obdržaní súhlasného stanoviska
Okresného úradu Bratislava,
 spracovanie čistopisu ÚPN-Z,
Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2021

UZNESENIE č. 579/2014 (26. MiZ, 23.9.2014)
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 30.6.2016
UZN. č. 228/2016/B (20. MiZ 2016, 27.9.2016) TP: 31.12.2017
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020
UZN. č. 181/2021/B (15. MiZ 2021, 23.2.2021) TP: 30.6.2021
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žiada starostku
aby predložila na nasledujúce miestne zastupiteľstvo správu o plnení zmluvy na zhotovenie
ÚPN-Z -Karloveská zátoka. Informácia musí obsahovať podrobné porovnanie už realizovaných
prác a harmonogramu obsiahnutý už v zmluve so zhotoviteľom ÚPN-Z - Karloveská zátoka.
Plnenie: Plní sa.
V procese obstarávania Územného plánu zóny Karloveská zátoka (ÚPN-Z) boli zabezpečené
prípravné práce a spracované prieskumy a rozbory. Následne bol spracovaný návrh zadania,
ktorý bol prerokovaný s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, s dotknutými orgánmi
a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia územia. V súčasnosti
mestská časť pripravuje verejné obstarávanie pre zabezpečenie nového spracovateľa územného
plánu zóny (ÚPN-Z).
Harmonogram prác na ÚPN-Z
 spracovanie návrhu ÚPN-Z,
 prerokovanie návrhu ÚPN-Z s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, s dotknutými
orgánmi a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia územia,
s vlastníkmi nehnuteľností v území,
 vyhodnotenie stanovísk a pripomienok získaných v priebehu prerokovania návrhu ÚPN-Z,
 zapracovanie akceptovaných pripomienok do upraveného návrhu ÚPN-Z,
 predloženie upraveného návrhu ÚPN-Z s vyhodnotenými stanoviskami a pripomienkami
a s potrebnými prílohami na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava,
 schválenie ÚPN-Z v MiZ po obdržaní súhlasného stanoviska Okresného úradu Bratislava,
 spracovanie čistopisu ÚPN-Z
Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2021

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:
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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
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/procesvybavovania/zverejnovanie-prijmu-verejnych-funcionarov-mestskej-casti/

UZNESENIE č. 383/2017/B1 (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.
Stav plnenia uznesenia je súčasťou materiálu „Zámer vybudovať a prevádzkovať zariadenie
sociálnych služieb a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh
na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti – samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694
a areálu na pozemkoch parc. č. 12 a 13 k.ú. Karlova Ves na Borskej 2 v Bratislave“, ktorý je
predložený na 20. zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 81/2019/C1(7. MiZ, 24.9.2019)
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
UZN. č. 146/2020/B (13. MiZ 2020, 22.9.2020) TP: 31.12.2020
UZN. č. 181/2021/B (15. MiZ 2021, 23.2.2021) TP: 30.6.2021

na doplňujúci návrh poslanca Záhradníka:
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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:
Mestská časť pracuje na vyhotovení komplexného materiálu koncepcia nakladania s majetkom
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorý plánuje prezentovať na decembrovom rokovaní
miestneho zastupiteľstva.
Do súčasnosti bol na rokovanie miestneho zastupiteľstva 22.09.2020 bol predložený
informačný materiál - pasportizácia majetku mestskej časti, ktorý slúži ako východiskový pre
koncepciu nakladania s majetkom vo vlastníctve mestskej časti.
Na rokovanie 23. februára 2021 bol predložený materiál Informácia o bytoch a ubytovacích
zariadeniach vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní
s týmto majetkom, na základe ktorého boli následne spracované regulačné normy pre byty vo
vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Všeobecne záväzné nariadenie
o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bol prerokované
a prijaté na rokovaní 30.06.2021.
V súčasnosti pracujeme na regulatívoch pre užívanie športovísk a športových zariadení,
pripravujeme návrh na užívanie zelene spôsobom adopcie zelene.
V pripravovanom koncepčnom materiáli máme zámer prezentovať komplexný pohľad na
nakladanie s majetkom s prihliadnutím na členenie majetku (pozemky, zeleň, priestory pre
kultúru, športoviská, nebytové priestory) kategorizáciu nebytových priestorov z pohľadu
vlastníctva (vlastný/zverený majetok), technického určenia, technického stavu, lokality
a ďalších podstatných aspektov. Rovnako výška nájomného sa v poslednom roku stala
dynamickou veličinou, kde sa aktuálne nedá vychádzať z cien, ktorí bývali v minulosti
stabilizované niekoľko rokov a boli ovplyvňované viac menej len medziročným inflačným
koeficientom Dnes sa úplne preklasifikovala hodnota prenajímaných nebytových priestorov, na
čo mala vplyv zmena spoločenského života v období pandémie.
Všetky tieto aspekty máme záujem spracovať v kvalitnom materiáli, ktorý by mal mať
dostatočnú výpovednú hodnotu a otvorením každej novej kapitoly pri jeho spracovaní sa nám
odkrývajú nové otázky. Žiadame touto cestou o predĺženie termínu tak, aby mohol byť materiál
koncepcia nakladania s majetkom mestskej časti Karlova Ves predložený na decembrovom
rokovaní miestneho zastupiteľstva.
Navrhovaný termín predĺženia: 14.12.2021

UZNESENIE č. 153/2020 (13. MiZ, 22.9.2020)
A. berie na vedomie
správu o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti BratislavaKarlova Ves.
B. žiada
predložiť hodnotiacu správu o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja
a aktualizáciu programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja vrátane akčného plánu.
T: 30.6.2021
C. odporúča
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1.
2.

v rámci miestneho úradu vyčleniť osoby zodpovedné za sledovanie napĺňania programu
sociálneho a hospodárskeho rozvoja,
okrem vecného plnenia priebežne dopĺňať aj finančne naplnenie jednotlivých cieľov.

Plnenie: Splnené.
Hodnotiaca správa o plnení sociálneho a hospodárskeho rozvoja a aktualizácia programu
sociálneho a hospodárskeho rozvoja vrátane akčného plánu boli miestnemu zastupiteľstvu
predložené na opätovné prerokovanie a vzatie na vedomie na júnovom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva. Správa bola vzatá na vedomie.
Vyčlenenou osobou zodpovednou za sledovanie napĺňania programu sociálneho a
hospodárskeho rozvoja bol zamestnanec miestneho úradu, pán Martin Urbaník.
Vyvinuté technické riešenie k bodu C2. je v testovacej prevádzke.

UZNESENIE č. 165/2020/E (14. MiZ, 15.12.2020)
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 30.06.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2021 a dňa 24.08.2021 bolo
prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2021. O prijatí rozpočtových opatrení bola
informovaná komisia finančná a podnikateľská na svojom rokovaní dňa 09.09.2021 a následne
budú rozpočtové opatrenia doložené do informatívnych materiálov na rokovanie miestneho
zastupiteľstva dňa 28.09.2021.
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