
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

(9. volebné obdobie) 

 

 

 

 

 

Materiál na 2. zasadnutie 

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 13.12.2022 

 

 

 

 

Informácia o vybavených interpeláciách 

 
 

 

Predkladateľ: Spracovateľ: 
 

JUDr. Jana Mucsková Mgr. Adam Beňo 

prednostka Referát organizačný a správy registratúry 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 

Informáciu o vybavených interpeláciách 

 

 

 



 2 

NÁVRH  UZNESENIA 

 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves. 

 

 

INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH 

 

1.  Interpelácia poslanca:  Ing. Michal Kovács, PhD. 

Predmet interpelácie: Porovnanie kumulatívnych výdavkov mestskej časti v kategóriách  

kapitálové výdavky do školských zariadení (rekonštrukcie a výstavba) a výdavky 

v kategórii 7.1. Materské školy v kontexte volebných období, t.j. súčasné vs minulé. 

Vybavenie interpelácie: 

1. Prosím o informáciu o porovnaní kumulatívnych výdavkov MČ KV v kategórii: 

a) kapitálové výdavky do školských zariadení (rekonštrukcie a výstavba) 

b) výdavky v kategórii 7.1. Materské školy  

v kontexte volebných období, t.j. súčasné vs minulé.“ 

 

K bodu a) 

Kapitálové výdavky do školských zariadení mestskej časti v minulom volebnom období, 

t.j. obdobie rokov 2015 – 2018 boli čerpané vo výške 1 639 609 €.  

Kapitálové výdavky do školských zariadení mestskej časti v súčasnom volebnom období, 

t.j. obdobie rokov 2019 – 2022, boli v rokoch 2019 – 2021 čerpané vo výške 2 786 546 €. 

Z dôvodu, že rok 2022 nie je rozpočtovo ukončený môžeme predikovať očakávanú skutočnosť 

čerpania a to vo výške 2 793 143 €. 

 

K bodu b) 

Výdavky mestskej časti v kategórii 7.1 Materské školy boli v minulom volebnom období, 

t.j. obdobie rokov 2015 – 2018 čerpané vo výške 9 403 433 €.  

Výdavky mestskej časti v kategórii 7.1 Materské školy v súčasnom volebnom období, 

t.j. obdobie rokov 2019 – 2022, boli v rokoch 2019 – 2021 čerpané vo výške 8 609 298 €. 

Z dôvodu, že rok 2022 nie je rozpočtovo ukončený môžeme predikovať očakávanú skutočnosť 

čerpania a to vo výške 3 360 473 €. 


