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

Materiál na 35. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 26.6.2018

Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

Predkladateľ: Spracovateľ:

Michal Drotován Mgr. Adam Beňo
prednosta organizačné oddelenie

Prerokované:

v miestnej rade dňa 12.6.2018 miestna rada prerokovala materiál

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

A. berie na vedomie

1. splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012),
b) uznesenie č. 346/ 2017 (30. MiZ 2017, 3.10.2017)
c) uznesenie č. 403/2018 (33. MiZ 2018, 27. 2. 2018)
d) uznesenie č. 405/2018 (34. MiZ 2018, 24.4.2018)

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) 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 369/2017/C 26.6.2018 TP: 25.9.2018
2. Dana Čahojová, starostka MČ 319/2017/C2 30.4.2018 TP: 31.8.2018
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Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

UZNESENIE č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012)
UZN. č. 286/2012/B9 (15. MiZ, 11.12.2012)  T: 30.6.2013
UZN. č. 379/2013/E3 (19. MiZ, 25.6.2013)  TK: MiZ 24.9.2013
UZN. č. 415/2013/B2 (20. MiZ, 24.9.2013)  TK: MiZ 29.10.2013
UZN. č. 459/2013/B2 (22. MiZ, 17.12.2013)  TK: MiZ 11.2.2014
UZN. č. 481/2014/B (23. MiZ, 11.2.2014) TK: MiZ 1.4.2014
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) TP: 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 2. (3. MiZ. 2015, 17.3.2015) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012),
z TK: každé MiZ na TK: polročne, k 31.5., 30.11. v bežnom roku.
na spoločný pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Čupku a poslankyne Hulajovej:

A.  berie na vedomie
súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k „Zadaniu územného  plánu
zóny DLHÉ DIELY 4-5, september 2010“ (list č. A/2010/672-6 HOM zo dňa 12.11.2010).

B. neschvaľuje
Krajským  stavebným  úradom  v  Bratislave  odsúhlasené  „Zadanie  územného  plánu  zóny
DLHÉ  DIELY  4-5,  september  2010“  a  navrhuje  zmenšenie  vymedzeného  územia
pre spracovanie ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5 podľa návrhu s tým, že odporúča odložiť účinnosť
do doby  zabezpečenia  ochrany  vypúšťaného  územia  novým  územným  rozhodnutím
o stavebnej uzávere.

D. ukladá
prednostovi podniknúť kroky smerujúce:
a)  k  prepracovaniu „Zadania územného  plánu zóny DLHÉ  DIELY 4-5“ tak,  aby riešené
územie bolo zmenšené a ohraničené ulicami „Devínska cesta - Dlhé diely I. - Dlhé diely II. -
Iskerníková - Stoklasová - Západná hranica kat. úz. Karlova Ves“,
b)  k  pokračovaniu  obstarávania  „Územného  plánu  zóny  Dlhé  Diely  4-5“  pre  územie
zmenšené v zmysle bodu a),
c)  uložiť spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie „ÚPN-Z DLHÉ DIELY 4-5“, aby
v podmienkach funkčného využitia plôch a intenzity využitia území bolo stanovené:
1. maximálna  prípustná  podlažnosť  stavieb  do  dvoch  nadzemných  podlaží  a jedného
podzemného podlažia,
2. maximálny prípustný index zastavanosti IZPmax = 0,25,
3. minimálny koeficient zelene KZmin = 0,40.

T: polročne ku dňu 31.5. a 30.11.

Plnenie: Splnené.
Miestny  úrad  zabezpečil,  prostredníctvom  verejného  obstarávania,  nového  spracovateľa
územného plánu.

Harmonogram prác po spracovaní 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

 termín plnenia bude dohodnutý s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
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 vyhodnotenie stanovísk a pripomienok získaných v priebehu prerokovania návrhu 
ÚPN-Z

 termín plnenia bude dohodnutý s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

 zapracovanie akceptovaných pripomienok do upraveného návrhu ÚPN-Z
do 60 dní po doručení vyhodnotenia stanovísk a pripomienok získaných v priebehu 
prerokovania návrhu ÚPN-Z,

 predloženie upraveného návrhu ÚPN-Z s vyhodnotenými stanoviskami 
a pripomienkami a s potrebnými prílohami na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava

 termín plnenia bude dohodnutý s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

 schválenie ÚPN-Z v MiZ po obdržaní súhlasného stanoviska Okresného úradu 
Bratislava,
 spracovanie čistopisu ÚPN-Z
 termín plnenia bude dohodnutý so spracovateľom po schválení ÚPN-Z v MiZ.

UZNESENIE č. 319/2017/C2. (27. MiZ 2017, 27.6.2017) T: MiZ september 2017
UZN. 369/2017/B (32. MiZ 2017, 19.12.2017) TP: 27.2.2018
UZN. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 30.4.2018

C. žiada
na doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
2.  prednostu  predložiť  na  septembrové  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  informáciu  o
výsledkoch  právnej  analýzy  stavu  neplnenia  zmluvných  podmienok  Bratislavskej
teplárenskej,  a.  s.  a  predložiť plán aktivít  miestneho úradu vedúcich k vymáhaniu plnenia
týchto zmluvných povinností.

Plnenie: Plní sa.
Bratislavská teplárenská, a.s. zaslala  mestskej časti list, v ktorom uznala, že v rokoch 2015
a 2016  neuhradila  ročnú  platbu  v dohodnutej  výške  81 128,09  eur  v zmysle  podmienok
Koncesnej  zmluvy  a zároveň  pre  rok  2017  deklarovala  tri  investície  v celkovej  výške
218 482,97 eur a to konkrétne:

-meranie spotreby TUV pre OST 954 Nábělkova vo výške 84 511,75 eur
-meranie spotreby TUV pre OST 992 Veternicova vo výške 47 311,00 eur
-úprava rozvodov BD Adámiho 12-22 a Nováckého 8 vo výške 86 660,22 eur

Rozdiel vo výške 24 901,30 bol poukázaný na účet mestskej časti. Mestská časť odoslala v
apríli 2018 Bratislavskej teplárenskej, a.s. list, ktorým deklarovala svoje nesúhlasné právne
stanovisko  k výškam úhrad  tak ako  je  uvedené  vyššie.  Momentálne  sa  očakáva  písomné
stanovisko Bratislavskej teplárenskej, a.s.  

Navrhovaný termín predĺženia: 31.08.2018

UZNESENIE č. 346/ 2017 (30. MiZ 2017, 3.10.2017) T: 31.01.2018
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 26.6.2018

B. ukladá
riaditeľovi príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves a prednostovi 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves odstrániť nedostatky uvedené v 
správe o priebežnej kontrole tejto organizácie. 
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T: 31.01.2018

Plnenie: Splnené.
Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves (ďalej len VPS KV) odstránila
nedostatky uvedené v správe o priebežnej kontrole tejto organizácie:

1. výhrada  k interným  predpisom  –  VPS  KV  má  momentálne  19  interných
predpisov  (napr.  Pravidlá  o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci,  Smernica
o finančnej  kontrole,  Prevádzkovo  bezpečnostné  pokyny pre  sklady a skladovanie,
Smernica o obehu účtových dokladov, Smernica o evidovaní,  odpisovaní a účtovaní
majetku,  Prevádzkovo  bezpečnostný  predpis  a hodnotenie  rizík  pri  manipulácií
s bremenami a ďalšie)
2. výhrada k propagácií a reklame VPS KV - VPS KV inzeruje v Karloveských
novinách,  v  septembrovom čísle  na  strane  9,  v  októbrovom čísle  na  strane  22,  v
novembrovom na strane 23, zatiaľ sa  propaguje  len autobusová  preprava,  ostatné
činnosti až po uzavretí zmluvy s mestskou časťou v prípade voľných kapacít.
3. výhrada  k  realizovaným  prácam  pre  tretie  osoby  (chýbajúca  faktúra,
objednávka za odhŕňanie snehu) - vyriešené – objednávka dodaná, faktúra vystavená
aj uhradená.
4. výhrada   k  daru  od  pána  Hrčku  -  vyriešené  -  dar  v  písomnej  forme,  je
zaúčtovaný.
5. zmluva  s  mestskou  časťou  –  zmluva  je  vypracovaná  a momentálne  ju
posúdzuje právne oddelenie
6. výhrada k objednávkam vyhotovených a podpísaných pánom Tomkovičom -
Neprišlo  k  žiadnej  sprenevere  a  ani  k  neoprávnenému  nakladaniu  s  finančnými
prostriedkami.  Jedná  sa  len  o  porušenie  základnej  finančnej  kontroly,  ktorá  bola
spôsobená  dovolenkou pána riaditeľa počas ktorej bolo nutné objednať súčiastky aby
nedošlo k dlhodobejším odstávkam. Pán Tomkovič bol preradený na inú pozíciu.

UZNESENIE č. 369/2017/C (32. MiZ 2017, 19.12.2017)
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 26.6.2018

C. žiada
starostku:

1. dopracovať súpis kontajnerov, kontajnerových stojísk a zabratých parkovacích
miest,  identifikáciu  spôsobu  využitia  a  identifikáciu  užívateľov  verejných
priestranstiev.
2. získané  údaje  zapracovať  do  grafického  informačného  systému  (GIS),  ako
samostatné vrstvy.  Samostatná vrstva kontajnerových stojísk,  s identifikáciou komu
stojisko  patri  a  či  je  využívané,  s  možnosťou  samostatného  zobrazenia  len
nevyužívaných stojísk.  Samostatnú vrstvu kontajnerov na odpad, s identifikáciou, o
aký druh kontajnera ide a kto je užívateľ kontajnera,  s informáciou, či sa kontajner
nachádza v stojisku,  na  zeleni,  alebo  na  parkovisku,  či komunikácií,  s  možnosťou
samostatného zobrazenia kontajnerov na parkoviskách a komunikáciách.
3. venovať riešeniu úlohy dostatočnú pozornosť, pretože úloha bude podkladom
nielen pre riešenie problematiky parkovania, ale najmä k zlepšeniu verejného poriadku
a estetickej kvality obce.
4. pripraviť pilotný projekt sanácie nevyužívaných kontajnerových stojísk na ulici
Hany Meličkovej a vyriešenie státia kontajnerov na prenajatej ploche priliehajúcej k
tejto komunikácií.
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5. pripraviť  návrh zmeny  dopravného  značenia  pres  státie  pri  kontajnerových
stojiskách s časovým obmedzením
6. priebežne informovať o plnení úlohy MiZ a jeho príslušné komisie (komisia
pre dopravu a komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok).

Plnenie:  Plní sa.
Kontajnerové stojiská sú zmonitorované, osobnou kontrolou, zdokumentovaný skutočný stav,
zaznačené  do  pracovnej  GIS  mapy  aj  s atribútmi-  dáta  o množstve  a druhu  kontajnerov
v jednotlivých stojiskách,  či uzavretých alebo  otvorených.  Následne sa budú upozorňovať
správcovia a zástupcovia vlastníkov, neuzavretých kontajnerových stojísk, aby neznečisťovali
verejný  priestor  a vybudovali  si  uzavreté  kontajnerové  stojisko,   zapustené  alebo
polozapustené  kontajneri.  V prípade  akýchkoľvek  otázok  a problémov  s výberom  miesta
alebo riešenia kontajnerových stojísk im vieme byť nápomocní.

Navrhovaný termín predĺženia: 25.9.2018

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.
Dňa 02.05.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2018. O prijatí rozpočtového
opatrenia  bola  informovaná  komisia  finančná  a  podnikateľská   na  svojom rokovaní  dňa
07.06.2018 a rozpočtové opatrenie je  doložené do informatívnych materiálov na rokovanie
miestneho zastupiteľstva dňa 26.06.2018.

UZNESENIE č. 403/2018 (33. MiZ 2018, 27. 2. 2018)

žiada
prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pripraviť:

1. súpis porúch tvoriacich prekážky bezpečnému pohybu chodcov,
2. návrh technického, organizačného a finančného zabezpečenia a predložiť ho na
zasadnutia vecne príslušných komisií v júni 2018. 

Plnenie:  Splnené.
Na komisií  pre  dopravu bol predložený materiál  s pripravovanými opravami a informácia
o tom, ako a kedy budú práce spravené. Práce budú zabezpečené počas letných školských
prázdnin,  keď  je  v Karlovej  Vsi  menej  občanov  a menej  ich  ovplyvnia  aj  prípadne
obmedzenia spojené s vykonávaním opráv a rekonštrukcií povrchov.
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UZNESENIE č. 405/ 2018 (34. MiZ 2018, 24.4.2018)

na pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
A. žiada
starostku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s miestnym kontrolórom 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podať podnety na preskúmanie podozrenia
1. z porušenia predpisov pre verejné obstarávanie,
2. z trestnej činnosti verejných činiteľov a iných osôb konajúcich v mene a na strane mestskej 
časti.

na pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:
B. ukladá
miestnemu kontrolórovi podať v predmetnej veci trestné oznámenie. 

T: 1.6.2018
Plnenie: Splnené.
Trestné oznámenie bolo podané dňa 31.mája 2018 na Generálnu prokuratúru.
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