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

Materiál na 26. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 28.6.2022

Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

Predkladateľ:

Spracovateľ:

JUDr. Jana Mucsková
prednostka

Mgr. Adam Beňo
Referát organizačný a správy registratúry

Prerokované:
v miestnej rade dňa 14.6.2022,
miestna rada prerokovala materiál

Materiál obsahuje:
- Návrh uznesenia
- Informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
berie na vedomie
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
1. uznesenie č. 253/2021 (20. MiZ 2021, 28.9.2021),
2. uznesenie č. 255/2021 (21. MiZ 2022, 14.12.2021),
UZNESENIE č. 253/2021 (20. MiZ, 28.9.2021)
žiada
prednostu miestneho úradu spracovať a predkladať na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
správu „Informatívny materiál o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov
a projektových dokumentácií“ v nasledovnej štruktúre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Položka v rozpočte
Názov predmetu investície
Opis predmetu investície
Typ obstarávania
Odhadovaný náklad
Vysúťažený náklad
Stav investície v rozdelení:
a) ukončené,
b) v realizácii (popis stavu realizácie – štúdia uskutočniteľnosti, inžinierska činnosť, typ
obstarávania, stavebné povolenie, projektová dokumentácia atď.),
c) plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva,
d) nezačaté.
Termín: k 30.05. a k 30.11. kalendárneho roka

Plnenie: Plní sa priebežne.
Je spracovaný komplexný informatívny materiál, stav prípravy investičných zámerov, investícií
a projektov k 30.05.2022, ktorý je predložený na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
28.06.2022.
UZNESENIE č. 255/2021 (21. MiZ 2022, 14.12.2021)
F. 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 28.04.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2022. O prijatí rozpočtového
opatrenia bola informovaná komisia finančná a podnikateľská na svojom rokovaní dňa
09.06.2022 a rozpočtové opatrenie je doložené do informatívnych materiálov na rokovanie
miestneho zastupiteľstva dňa 28.06.2022.
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