
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U  Z N E S E N I A  č. 338 – 340/2017

Z 29. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 05. 09. 2017

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
UZNESENIE č. 338/2017

2.Návrh na spoluúčasť na projekte LIFE+DELIVER.
UZNESENIE č. 339/2017

3. Rôzne. 

3.1 Návrh poslanca Rosinu: Vykonanie zisťovaní v súvislosti s potrebou zlepšenia parkovacích možností.
UZNESENIE č. 340/2017

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 5.9.2017.
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K bodu 1.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2017.

UZNESENIE č. 338/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

a) zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 v príjmovej časti  rozpočtu
nasledovne :

   1.     zvýšenie príjmových finančných operácií – prijatie bankového úveru o 300 000 €,

b)  zmenu  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  rok  2017  vo  výdavkovej  časti
nasledovne : 

1. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2  – Spojená škola Tilgnerova 14, sanácia
kompletnej strešnej konštrukcie, nová strešná fólia so zateplením strechy o 133 000 €.

    2.   použitie  kapitálových  výdavkov  je  podmienené  stanoviskom,  resp.  súhlasom  príslušného
stavebného úradu s realizáciou sanácie strešnej konštrukcie.

K bodu 2. 
Návrh na spoluúčasť na projekte LIFE+DELIVER .

UZNESENIE č. 339/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom LIFE +
DELIVER (Developing resilient, low-carbon and more livable residential area) do Programu LIFE +,
ktorý je finančným nástrojom Európskej komisie vychádzajúci z nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie.

2. spoluúčasť  na  financovaní  projektu  LIFE  +  DELIVER Mestskou  časťou  Bratislava-Karlova  Ves
maximálne  vo  výške  do  82.000  EUR,  a  to  v  prípade  schválenia  žiadosti
o nenávratný finančný príspevok LIFE + DELIVER aj Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
republiky, ktoré zabezpečuje dofinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu SR.
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3.  zabezpečenie  realizácie  projektu  Mestskou  časťou  Bratislava-Karlova  Ves  v  súlade   
       s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku.

K bodu 3.
Rôzne.
3.1 Návrh poslanca Rosinu: Vykonanie zisťovaní v súvislosti s potrebou zlepšenia parkovacích 
možností.

UZNESENIE č. 340/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

žiada
 
starostku  mestskej  časti,  aby  v  súvislosti s  potrebou  zlepšenia  parkovacích  možností  na  území  MČ
Karlova Ves vykonala nasledovné zisťovania :

1. súpis všetkých parkovacích miest v MČ, ktoré sa využívajú na iný účel, ako je parkovanie, v ktorom
bude uvedená presná lokalita,  počet  parkovacích miest/rozmer,  akým spôsobom sa parkovacie miesto
užíva, kto je užívateľ parkovacieho miesta.

2. súpis všetkých potenciálnych parkovacích miest, na ktorých je státie a zastavenie obmedzené z dôvodu
odvozu odpadu, v ktorom bude uvedená presná lokalita, počet parkovacích miest/rozmer.

3. súpis všetkých nevyužívaných kontajnerových stojísk, v ktorom bude uvedená presná lokalita, rozmery
stojiska,  kto  je  vlastník/užívateľ  stojiska,  informácia,  či  je  možné  na  mieste  nevyužívaného
kontajnerového stojiska vybudovať parkovacie miesto

 
T:   do  20.11.2017  –  na  riadne
zasadnutie  komisií  pred
decembrovým zasadnutím MiZ.

Dana Čahojová
starostka

v zastúpení
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, v. r.

zástupca starostky
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