
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U  Z N E S E N I A  č. 333 – 337/2017

Z 28. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 18. 07. 2017

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017.
UZNESENIE č. 333/2017

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
UZNESENIE č. 334/2017

3. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. č.
5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť.
UZNESENIE č. 335/2017

4. Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61
v Bratislave.
UZNESENIE č. 336/2017

5. Rôzne. 

5.1 Návrh poslanca Záhradníka: Spresnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č.  311/2017.
UZNESENIE č. 337/2017

Poznámka:
Hlasovania  miestneho  zastupiteľstva  sú  zverejnené  na  webovej  stránke  Karlovej  Vsi  spolu  s
uzneseniami  miestneho  zastupiteľstva,  a  to  v  rubrike  Miestne  zastupiteľstvo  /  Zasadnutia
zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 18.7.2017.
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K bodu 1. 
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017.

UZNESENIE č. 333/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017.

na doplňujúci návrh poslanca Buzáša:
B. doplňuje

do plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok ako bod 1.5.: kontrola objednávok, zmlúv,
verejných  obchodných  súťaží  a  kultúrnych  podujatí  vystavených/podpísaných  a  organizovaných
mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves za roky 2006 až 2014 z hľadiska zákonnosti, vecnej a formálnej
správnosti, ako i najmä hospodárnosti a efektivity vynakladania finančných prostriedkov.  

K bodu 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2017.

UZNESENIE č. 334/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

1.  zmenu  rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova  Ves  na rok 2017 v príjmovej časti  rozpočtu
nasledovne :

a)  zvýšenie bežných príjmov v položke daň z príjmov fyzických osôb o 29 500 €,
b)  zvýšenie bežných príjmov v položke príjem za predajné miesta, stánky o 10 300 €
c)  zvýšenie  príjmových finančných operácií  –  použitie  rezervného  fondu  na krytie  kapitálových
výdavkov o 236 000 €,

2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2017 vo výdavkovej časti nasledovne : 

a)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 – Správa obce,  energie voda, telekomunikácie
o 5 780 €,
b)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 – Správa obce, materiál  o 8 400 €,
c)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 – Správa obce, nájomné za nájom o 3 820 €,
d)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 – Správa obce, bežné transfery o 2 000 €,
e)  zvýšenie  bežných  výdavkov  v  podprograme  2.2  –  Právne  služby,  správne  súdne  a  notárske
poplatky o 2 500 €,
f)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.5 – Miestny informačný systém, telekomunikačné
služby o 5 000 €,
g)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.1 – Činnosť matriky, tovary a služby o 2 000 €,.
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h)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme  – 8.1.9 – Karloveské hody o 10 300 €,

i)  zníženie bežných výdavkov v podprograme 10.5.3 – Ďalšie sociálne a podporné služby, terénna
služba v uliciach o 6 000 €,
j) zvýšenie  bežných  výdavkov v  podprograme  10.8  Oddelenie  sociálnych  vecí,  tovary a  služby
o 6 000 €,
k)zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 1.4.2 – Lodenica Karloveské rameno o 150000 €,
l) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 4.1 – Areál Verejnoprospešných služieb Karlova
Ves o 15000 €,
m) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.3 – Nová parkovacia politika o 50 000 €,
n)  zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v  podprograme  10.4  –  Opatrovateľská  služba,  úžitkový
automobil o 10 000 €.

3. zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava–Karlova
Ves nasledovne :

a) použitie  finančných  prostriedkov  vo  výške  2  390  €  na  zabezpečenie  projektových  prác  a
vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie hygienických zariadení v objekte
budovy Majerníkova 60,
b) použitie finančných prostriedkov vo výške 2 040 € na zabezpečenie projektovej dokumentácie –
výmeny pôvodných okien a vchodových dverí v objekte budovy Majerníkova 60,
c) použitie finančných prostriedkov vo výške 8 000 € na opravu povrchov v priestoroch školskej
jedálne v Základnej školy Karloveská 61.

B. poveruje

prednostu miestneho úradu vypracovaním nového predpisu upravujúceho odplatu za sobášny obrad a
umeleckú produkciu počas sobášneho obradu.

K bodu 3.
Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves
č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova-severná časť.

UZNESENIE č. 335/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. prerokovalo
 
protest  prokurátora č.  Pd/25/17/1104-18, zo dňa 25.5.2017, doručený dňa 29.5.2017, proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č.  5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu zóny Majerníkova - severná časť.
   

B. nevyhovuje
 
protestu prokurátora č. Pd/25/17/1104-18, zo dňa 25.5.2017, doručeného dňa 29.5.2017, proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č.  5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu zóny Majerníkova - severná časť.

3



K bodu 4.
Žiadosť   folklórneho  súboru  Dolina  o  prenájom  nebytových  priestorov  v Základnej  škole
Karloveská 61 v Bratislave.

UZNESENIE č. 336/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v  aktuálnom znení  prenájom nebytových priestorov nachádzajúce  sa  v  objekte Základnej školy
Karloveská  61  v  Bratislave  žiadateľovi  Folklórny  súbor  Dolina  Bratislava,  Molecova  2,  841  04
Bratislava, IČO: 31755721:
a) miestností na uskladnenie krojov o výmere 21,60 m2 a 21,20 m2 od 01.09.2017 do 30.06.2022, nájomné
vo výške 3,32 €/m2/rok, využívané ako kancelária a na uskladnenie krojov Folklórneho súboru Dolina 
b) telocvičňu od 01.09.2017 do 30.06.2022, v rozsahu 8 hodín týždenne, nájomné vo výške 4,00 €/hod.,
využívanú za účelom realizácie tréningov členov Folklórneho súboru Dolina.

K bodu 5.
Rôzne.
5.1 Návrh poslanca Záhradníka: Spresnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č.  311/2017.

UZNESENIE č. 337/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

zmenu uznesenia č. 311/2017 zo 16.5.2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení nasledovne:
1. v uznesení č. 311/2017/A1 sa text „2 744,31 m2“ nahrádza textom „3 219,78 m2“ ,
2. v uznesení č. 311/2017/A2 sa text „1 210,84 m2“ nahrádza textom „1 788,07 m2“, 
3. v uznesení č. 311/2017/A5 sa text „113,97 m2“ nahrádza textom „106,83 m2“.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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