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Správa o kontrolnej činnosti

NÁVRH UZNESENIA
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 2. zasadnutiu MiZ.

MIESTNY

KONTROLÓR

MESTSKEJ

ČASTI

BRATISLAVA – KARLOVA VES

ING. JANKA MAHĎÁKOVÁ

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

ZA OBDOBIE NOVEMBER – JANUÁR 2015

V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
č. 10/1999, časť B, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
ukladá miestnemu kontrolórovi vykonávať kontrolu pouţitia prostriedkov z Fondu rozvoja
bývania a o výsledku informovať miestne zastupiteľstvo a v súlade so zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som v termíne od 5. februára 2015
zahájila v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov kontrolu použitia prostriedkov z Fondu rozvoja bývania
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 31.12.2014.
Revidované obdobie: rok 2014
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
Výsledky kontrolných zistení budú po ukončení kontroly predložené na najbližšie
rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
V zmysle ustanovení § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov som v termíne od 5. februára 2015 bude v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole
v štátnej správe začala vykonávať kontrolu vybavovania sťažností a petícií v roku 2014 –
v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona SNR č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších prepisov.
Revidované obdobie: rok 2014
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
Výsledky kontrolných zistení budú po ukončení kontroly predložené na najbližšie
rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti, ktorý bol prijatý uznesením č. 520/201/A
na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 17.6.2014
som v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov realizovala kontrolu vykonaných verejných obchodných
súťaží a dodržiavania ustanovení zákona č.138/1991 o majetku obcí.
Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves.
Kontrolované obdobie: rok 2011 – 1. polrok 2014
Výsledky kontrolných zistení budú po ukončení kontroly predložené na najbližšie
rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti, ktorý bol prijatý uznesením č. 520/201/A
na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 17.6.2014
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som od 6. októbra 2014 zahájila a realizovala v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizovala kontrolu
inventarizácie v zmysle zákona č. 432/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Kontrolované obdobie: rok 2012, 2013
Výsledky kontrolných zistení budú po ukončení kontroly predložené na najbližšie
rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
V zmysle uznesenia č. 488/2014/C som zabezpečila predkladanie informácie o hospodárení
ZŠ A. Dubčeka pre potreby zabezpečenia informácie o aktuálnom stave hospodárenia ZŠ
A. Dubčeka a o jeho moţných rizikách.
Informácia o zistených skutočnostiach a aktuálnom stave je súčasťou správy
o kontrolnej činnosti.
V zmysle plánu kontrolnej činnosti schváleného Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves som priebeţne realizovala kontrolu plnenie uznesenia 191/2012
v znení uznesenia č. 207/2012, ktorú mi miestne zastupiteľstvo v časti G. tohto uznesenia
uloţilo.
Informácia o výsledkoch kontrolných zistení je súčasťou správy o činnosti.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na svojom rokovaní dňa
17.12.2013 uznesením č. 461/2013 doplnilo plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na
1. polrok 2014 v časti A. Kontrolná činnosť o bod 1.9. Kontrola hospodárenia KŠK
(štvrťročne).
Informácia o výsledkoch kontrolných zistení sú súčasťou správy o kontrolnej činnosti.
Súčasťou správy o činnosti je tieţ informácia o kontrole plnenia uznesení - v zmysle
uznesenia č. 10/1999, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
ukladá miestnemu kontrolórovi vykonávať kontrolu uznesení v súlade s článkom
8 ods. 4 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva a priebeţne predkladať jej výsledky
na zasadnutia miestneho zastupiteľstva (T: trvale) predkladám informáciu o kontrole plnenia
uznesení splatných k termínu 28. október 2014.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves na svojom rokovaní dňa
28.októbra 2014 prijalo uznesenie č. 591/2014, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves v časti A ţiada miestnu kontrolórku o posúdenie návrhu zmluvy
medzi LUPY s.r.o. a KŠK v termíne 7 dní.
Informácia o výsledkoch kontroly bola oznámená všetkým poslancom miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –Karlova Ves a vedeniu mestskej časti
elektronicky dňa 18.11.2014.
Na základe kontrolných zistení Ing. Valiga zrušil verejnú obchodnú súťaţ.
V Bratislave, 4. februára 2015

Ing. Janka Mahďáková
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BRATISLAVA – KARLOVA VES

ING. JANKA MAHĎÁKOVÁ
KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
SPLATNÝCH K TERMÍNU 10. FEBRUÁR 2015

Uznesenie č. 10/1999, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ukladá
miestnemu kontrolórovi vykonávať kontrolu uznesení v súlade s článkom 8 ods. 4 Rokovacieho
poriadku miestneho zastupiteľstva a priebeţne predkladať jej výsledky na zasadnutia miestneho
zastupiteľstva.
T: trvale
Komentár: Splnené. Je v programe rokovania MiZ.
Uznesenie č. 88/2007/C2 (7. MiZ, 25.9.2007), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves ukladá prednostovi miestneho úradu predkladať na kaţdé zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves písomnú informáciu o uzavretých zmluvách
medzi MČ Bratislava – Karlova Ves a inými fyzickými alebo právnickými osobami.
T: trvale
TK: každé zasadanie MiZ
Komentár: Splnené. Prehľad o uzavretých nájomných zmluvách a dodatkov k nájomným zmluvám je
súčasťou materiálu „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2. MiZ 2015“ predkladaného prednostom MÚ.
Uznesenie č. 88/2007/C5 (7. MiZ, 25.9.2007), ktorým Miestne zastupiteľstvo v časti C. ukladá
prednostovi miestneho úradu predkladať štvrťročne na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava – Karlova Ves písomnú informáciu o verejných obstarávaniach Miestneho úradu MČ
Bratislava – Karlova Ves, rozpočtových a príspevkových organizácií MČ Bratislava – Karlova Ves
s nasledovnými špecifikáciami:
- predmet a názov verejného obstarávania so zaradením podľa finančného limitu,
- kritériá na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania,
- uchádzači o verejné obstarávanie a nimi ponúkané ceny za predmet obstarávania,
- víťaz verejného obstarávania a cena víťaznej ponuky za predmet obstarávania.
T: trvale
TK: k 30.9., 31.12., 31.3., 30.6.
Komentár: Splnené.
Informácia o realizovaných verejných obstarávaniach k 31.12.2014 je predloţená v materiáli „Plnenie
uznesení MiZ splatných k 2. MiZ 2015“ predkladanom prednostom miestneho úradu.
Uznesenie č. 155/2008 (10. MiZ, 5.2.2008), zmenené uzneseniami (zmena termínu) č. 385/2009/C
(21. MiZ, 22.9.2009), č. 152/2011/B1 (10.MiZ, 20.12.2012), č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014)
- Buzáš nesplnené, ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A.
schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na
roky 2008 – 2013 uložilo komisii PHSR predkladať návrhy na aktualizáciu programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2008 – 2013.
T: 1x ročne k decembrovému MiZ počnúc rokom 2008
C. poverilo komisiu PHSR gesciou nad realizáciou Akčného plánu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2008 – 2013 a vypracovaním
informačnej správy o jeho plnení.
T: 1x ročne k decembrovému MiZ počnúc rokom 2008
Komentár: Nesplnené.
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Prednosta MÚ vzhľadom na skutočnosť, ţe sa ukončila činnosť doterajšej Komisie hospodárskeho a
sociálneho rozvoja a prišlo k jej zlúčeniu s Komisiou regionálnej politiky navrhuje, aby plnením tohto
uznesenia bola poverená novovytvorená Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho
rozvoja a termín.
Návrh na predĺženie termínu kontroly uznesenia na 31.12.2015
Uznesenie č. 269/2008
(15. MiZ, 4.11.2008), zmenené uzneseniami (predĺţenie termínu)
č. 318/2009/B5 (17. MiZ, 3.2.2009) T: 30.6.2009, č. 367/2009/B3 (20. MiZ, 30.6.2009) T:
31.12.2009, č. 443/2010/B2 (24. MiZ, 2.2.2010) T: 31.12.2010, č. 14/2011/B1 (3. MiZ, 1.3.2011) T:
31.12.2011, č. 152/2011/B2 (10. MiZ, 20.12.2011) T: 31.12.2012, č. 310/2013/B1 (16. MiZ,
29.1.2013) T: 31.12.2013, č. 481/2014/B1 (23. MiZ 11.2.2014) TK: MiZ 1.4.2014, č. 499/2014/B
(12. mim. MiZ, 15.4.2014) TP: 31.12.2014, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves v časti A. schvaľuje stavebný zámer: Výstavba prepojovacieho chodníka Karloveská Nad Lúčkami, alt. č. 2, v časti B. poveruje prednostu vo veci konať a zabezpečiť cenové ponuky na
vypracovanie projektovej dokumentácie.
T: do 31.12.2008
a na doplňujúci návrh poslanca Bertu v časti C. poveruje starostku MČ Bratislava – Karlova Ves vo
veci zverenia pozemkov na výstavbu prepojovacieho chodníka Nad Lúčkami konať.
T: do konca roka 2008
T: predĺžený do 31.12.2014
Komentár: V zmysle informácie nositeľa úlohy mestská časť zabezpečila spracovanie geometrického
plánu - bol vyčlenený pozemok pre prípadný budúci chodník. Tento bol zaslaný na Magistrát hlavného
mesta SR Bratislavy a po doplnení náleţitými dokumentmi a právnymi listinami bol magistrátom
predloţený na zápis do katastra za účelom vystavenia listu vlastníctva. V súčasnosti je uţ vlastníkom
vyčleneného pozemku hlavné mesto. Mestská časť následne poţiadala hlavné mesto o zverenie
predmetného pozemku do správy mestskej časti listom zo dňa 25.11.2013. V januári 2015 Mestská
časť Bratislava – Karlova Ves opätovne poţiadala hlavné mesto SR Bratislavu o zverenie
predmetného pozemku do správy mestskej časti.
Navrhovaný termín kontroly plnenia uznesenia MiZ 30.6.2015
Uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010) ), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves ţiada prednostu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zverejňovať
mesačné plnenie rozpočtu mestskej časti predchádzajúceho mesiaca vţdy do 25. dňa nasledujúceho
mesiaca na internetovej stránke mestskej časti a predkladať aktuálnu informáciu o plnení rozpočtu
aj na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
T: každý mesiac, od 31.5.2010
Komentár: Splnené. Na web stránke je (v čase spracovania materiálu) zverejnené čerpanie za
obdobie január – december 2014. Informácia o čerpaní rozpočtu bude predloţená ako samostatný
materiál na rokovanie MiZ.
Uznesenie č. 518/2010 (29. MiZ, 3.11.2010), zmenené uzneseniami (predĺţenie termínu):
č. 14/2011/B4 (3. MiZ, 1.3.2011) T: 31.12.2011, č. 152/2011/B4 (10.MiZ, 20.12.2011) T:
30.11.2012, č. 286/2012/B1 (15. MiZ, 11.12.2012) T: MiZ 17.12.2013, č. 459/2013/B1 (22. MiZ,
17.12.2013) T: MiZ 11.2.2014, č. 481/2014/B2 (23. MiZ, 11.2.2014) TK: MiZ 1.4.2014, č.
481/2014/C (23. MiZ, 11.2.2014) p. Čahojová: mení „plní sa“ na „nesplnené“
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014), TP: 31.12.2014, ktorým miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Bratidslava – Karlova Ves v časti A. schvaľuje bezodplatný prevod pozemku registra
„C“ KN parcely číslo 3111/6, ostatná plocha o výmere 196 m2 v k.ú. Bratislava – Karlova Ves do
výlučného vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves formou darovacej zmluvy od darcu
Karloveské rameno, s.r.o. Bratislava.
Na predmetnom pozemku darca v súlade s čl. 4, bodom 4.3. Darovacej zmluvy, ktorá bude následne
uzavretá, vybuduje na vlastné náklady časť účelovej komunikácie spájajúcej karloveskú lodenicu s
ramenom Dunaja pre prístup vodákov a širokej verejnosti k vode ramena Dunaja, ktorú po kolaudácii
tieţ bezodplatne prevedie do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves;
B. splnomocňuje
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starostu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať
Termín: 30.11.2010
T: predĺţený do 31.12.2011
T: predĺţený do 30.11.2012
T: predĺţený do 17.12.2013
T: predĺţený do 1.4.2014
TK: MiZ december 2014
Komentár: Plní sa.
Prvá časť bodu A uznesenia bola splnený (parcela č. 3111/6 je toho času uţ vo vlastníctve mestskej
časti), druhá časť (vybudovanie komunikácie) zatiaľ nebola realizovaná.
Návrh na predĺženie plnenia uznesenia do 31.12.2015
Uznesenie č. 177/2012 (11. MiZ, 7.2.2012), ktorým miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava
Karlova Ves na doplňujúci návrh poslanca Kadnára v časti B. žiada starostku aby informovala na
kaţdom zasadnutí miestneho zastupiteľstva o aktuálnom stave konania o vyhlásení stavebnej uzávery
v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 105/2011.
T: každé rokovanie MiZ
Komentár: Plní sa.
Stavebný úrad MČ Bratislava – Karlova Ves postúpil spis (v súvislosti s územným rozhodnutím
o stavebnej uzávere v Karloveskej zátoke) dňa 5.9.2012 na druhostupňové konanie na Krajský
stavebný úrad v Bratislave. Rozhodnutie druhostupňového orgánu zrušilo rozhodnutie o stavebnej
uzávere vydané stavebným úradom Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
Uznesenie č. 191/2012 (12. MiZ, 27.3.2012), zmenené uznesením č. 481/2014/D (23. MiZ,
11.2.2014): ruší UZN. č. 191/2012/C, F, ktorým miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava
Karlova Ves na pozmeňujúci návrh poslanca Ţiačika a poslankyne Čahojovej
A. berie na vedomie návrh riaditeľky ZŠ A. Dubčeka na riešenie platenia energií.
B. žiada v súlade s návrhom riaditeľky ZŠ A. Dubčeka, aby ZŠ A. Dubčeka
a) finančné prostriedky určené na platenie energií v rámci finančných prostriedkov preneseného
výkonu štátnej správy a v rámci originálnych kompetencií pouţila výlučne na platenie energií,
b) finančné prostriedky poskytované nájomcami nebytových priestorov a bytov v oboch budovách
základnej školy poskytnuté ako príspevok na energie pouţila výlučne na platenie energií,
c) finančné prostriedky poskytované Karloveským športovým klubom (KŠK) za uţívanie bazéna od
16.00 – 20.00 hodiny pracovného dňa pouţila výlučne na platenie energií,
d) ţiadala od subjektov, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves a uţívajú bazén do 16.00 pracovného dňa poskytnutie príspevku na energie vo výške 20 €/hodinu,
e) poţiadala jednotlivých dodávateľov energií o rovnomerné zálohové platby za dodávku energií,
f) uzavrela s KŠK zmluvu o úprave povinností pri prevádzke bazéna.
T: trvalá úloha
D. ukladá riaditeľovi KŠK zapracovať schválené zmeny o úprave povinností pri prevádzke bazéna
do zmluvy medzi KŠK a ZŠ A. Dubčeka a zabezpečiť jej podpis obidvoma stranami.
E. ukladá prednostovi zabezpečiť, aby subjekty, ktoré vyuţívajú bazén v čase od 8.00 do 16.00
a ktorých zriaďovateľom nie je MČ Bratislava - Karlova Ves, prispievali za vyuţívanie bazéna vo
výške 20 €/hod. na energie. Táto suma musí byť prevedená na účet ZŠ A. Dubčeka vopred, a to
najneskôr deň pred vyuţívaním bazéna.
T: od apríla 2012
G. ukladá miestnej kontrolórke, aby preverovala napĺňanie tohto uznesenia a informovala miestne
zastupiteľstvo na kaţdom jeho zasadnutí.
T: trvalá úloha
Komentár: Podrobná informácia o plnení uznesenia je predloţená ako súčasť správy o kontrolnej
činnosti.
Uznesenie č. 199/2012 (12. MiZ, 27.3.2012) zmenené uznesením (predĺţený termín): č. 222/2012/B8
(13. MiZ, 26.6.2012) TK: MiZ 25.9.2012, č. 254/2012/B5 (14. MiZ, 25.9.2012) T: 31.3.2013, č.
374/2013/B1 (18. MiZ, 30.4.2013) T: 30.11.2013, č. 481/2014/B (23. MiZ, 11.2.2014) TP:
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31.12.2014, ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časri Bratislava Karlova Ves v časti A.
potvrdzuje uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo
116/2011 zo dňa 13.9.2011 – časť B, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo v súlade s ustanovením
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
nájom pozemkov registra „C“ KN zapísaných v katastri nehnuteľností k.ú. Bratislava – Karlova Ves
na LV č. 1:
- parcelu čís. 2999/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 - pozemok zastavaný stavbou vo
vlastníctve ţiadateľa,
- priľahlý pozemok parcelu čís. 2999/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 nachádzajúci
sa okolo stavby
vlastníkovi stavby súpis. č. 3322 postavenej na pozemku parc.č. 2999/32 spoločnosti JGS Invest, s.r.o.
so sídlom Staré Grunty 1/B v Bratislave s nasledovnými podmienkami:
- doba nájmu: 5 rokov od podpísania nájomnej zmluvy,
- výška nájomného: 50,- €/m2/rok, a v časti B. splnomocňuje starostku Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves v predmetnej veci konať.
T: 31.5.2012
TP: 31.12.2014
Komentár: Plní sa.
Spoločnosť JGS Invest, s.r.o. pozemky registra „C KN parc.č. 2999/32 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 174 m2 (pozemok zastavaný objektom) a č. 2999/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
468 m2 (priľahlý dvor) zapísané na LV č. 1, k.ú. Bratislava - Karlova Ves uţíva, pričom odmieta
podpísať nájomnú zmluvu za sumu vo výške 50,- €/m2/rok, čo za celkovú výmeru 642 m2 činí ročne
32 100,- €. Mestská časť dňa 19.8.2014 podala na Okresný súd Bratislava IV. súdny návrh
o povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu a uhradenie neoprávneného majetkového prospechu za
doterajšie uţívanie obecných pozemkov.
Vo veci bolo vytýčené pojednávanie na deň 9.2.2015.
Návrh na predĺženie termínu plnenia do 31.12.2015.
Uznesenie č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), ktorým na doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej:
B. Miestne zastupiteľstvo opätovne ţiada starostku, aby predloţila miestnemu zastupiteľstvu návrh na
personálne obsadenie miesta riaditeľa Karloveského športového klubu.
T: ihneď
Komentár: Plní sa.
Uznesením č. 8/2014 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves odvolalo
s okamţitou účinnosťou Ing. Igora Valigu z funkcie vedúceho KŠK.
Vedením klubu bol poverený prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Ján
Hrčka.
Pracovný pomer Ing. Valigu bol ukončený ku dňu 31. januára 2015.
Mestská časť vyhlásila dňom 8. 1. 2015 výberové konanie na pozíciu riaditeľa príspevkovej
organizácie MČ Bratislava – Karlova Ves - Karloveský športový klub, Janotova 12, 841 05 Bratislava
s predpokladaným nástupom od 01. 04. 2015
V čase spracovania materálu neboli ešte výsledky výberového konania známe.
E. Miestne zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi KŠK predkladať aktuálnu informáciu o plnení rozpočtu
KŠK na kaţdé riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva.
T: ihneď
TK: každé MiZ počnúc 1.10.2012
Komentár: Plní sa.
Podľa informácie úradu budú v prílohe materiálu „Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. MiZ 2014“
pripojené výpisy z účtu KŠK a rozpis príjmov a výdavkov KŠK.
F. Miestne zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi KŠK predkladať na kaţdé riadne rokovanie miestneho
zastupiteľstva písomnú informáciu o uzavretých zmluvách medzi KŠK a inými právnickými alebo
fyzickými osobami.
T: trvale
TK: každé MiZ počnúc 1.10.2012
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Komentár: Plní sa.
V prílohe materiálu „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2. MiZ 2015“ je pripojený dokument
„Informácia o podpísaných zmluvách“.
I. žiada (na doplňujúci návrh poslankyne Grey):
prednostu miestneho úradu zaraďovať plnenie rozpočtu ako samostatný bod rokovania miestneho
zastupiteľstva.
Komentár: Plní sa.
Informácia o plnení rozpočtu bude predloţená ako samostatný bod rokovania MiZ.
Uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), zmenené uznesením (predĺţenie termínu):
UZN. č. 286/2012/B9 (15. MiZ, 11.12.2012), T: 30.6.2013, č. 379/2013/E3 (19. MiZ, 25.6.2013) TK:
MiZ 24.9.2013, č. 415/2013/B2 (20. MiZ, 24.9.2013) TK: MiZ 29.10.2013, č. 459/2013/B2 (22. MiZ,
17.12.2013) TK: MiZ 11.2.2014, č. 481/2014/B (23. MiZ, 11.2.2014) TK: MiZ 1.4.2014,
č.499/2014/B (12.mim.MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 17.6.2014,č. 518/2014 (25. MiZ 17.6.2014) TK
23.9.2014, č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014, č. 593/2014/C (27. MiZ,
28.10.2014), Zajac: konštatuje „nesplnené“, ktorým miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves 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, ţe odporúča odloţiť účinnosť do doby
zabezpečenia ochrany vypúšťaného územia novým územným rozhodnutím o stavebnej uzávere.
C.
mení uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 249/2012 (13. MiZ, 26.6.2012)
1. v bode o) nasledovne:
rozvojové územie v lokalite „Hlaváčiková - juhovýchodná časť“ číslo funkcie 501, Kód G, názov
funkcie - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, zmeniť na územie s funkciou 1110,
názov funkcie - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy
2. v bode p) nasledovne:
rozvojové územie v lokalite „Hlaváčiková - juţná časť“ číslo funkcie 201, Kód F, názov funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, zmeniť na územie s funkciou 1110,
názov funkcie - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy
3. pre predmetné územia deklarované v bodoch 1 a 2 spracovať urbanistickú štúdiu v zmysle
navrhnutej zmeny
T: ihneď
4. ukladá prednostovi vyčleniť finančné prostriedky vo výške 10 000 Eur z rezervného fondu pre
vypracovanie urbanistickej štúdie v dotknutých územiach.
T: ihneď
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) uloţiť spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie „ÚPN-Z DLHÉ DIELY 4-5“, aby
v podmienkach funkčného vyuţitia plôch a intenzity vyuţitia území bolo stanovené:
1. maximálna prípustná podlaţnosť stavieb do dvoch nadzemných podlaţí a jedného podzemného
podlaţia,
2. maximálny prípustný index zastavanosti IZPmax = 0,25,
3. minimálny koeficient zelene KZ min = 0,40.
E. žiada starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, aby v záujme zabezpečenia rovnakej
ochrany pred neţelanou výstavbou, v území „Hlaváčiková - juhovýchodná časť“ (číslo funkcie 501,

8

Kód G, názov funkcie - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti) a v území „Hlaváčiková juţná časť“ (číslo funkcie 201, Kód F, názov funkcie - občianska vybavenosť celomestského a
nadmestského významu), aká platí v súčasnosti, o čo najskoršie začatie územného konania o vyhlásení
stavebnej uzávery pre vypúšťané územie na základe obstarávania ÚPN hl. mesta SR Bratislavy a v
nadväznosti na list Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS ORM 41574/2012-270137 zo dňa
2.5.2012.
Termín: ihneď, termín kontroly 28.10.2014
Komentár: Plní sa.
C-1) Podnet na zmenu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy – ZaD 03 predloţený - splnené.
C-2) Podnet na zmenu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy – ZaD 03 predloţený - splnené.

C-3) Návrh na zrušenie. Ďalší postup bude prerokovaný na Komisii VUP.
C-4) Návrh na zrušenie. Ďalší postup bude prerokovaný na Komisii VUP.
D) Zadania územného plánu zóny DLHÉ DIELY 4-5 pre zmenšené územie spracovaný a predloţený
na prerokovanie do Komisie VUP dňa 9.10.2013
Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 454/2013 zo dňa 29.10.2013 odporučilo doplniť Zadanie a po
jeho doplnení predloţiť na verejné prerokovanie. Zadanie bolo doplnené. Verejné prerokovanie
Zadania začalo 11.11.2013 a bolo ukončené 16.12.2013. Po vyhodnotení pripomienok bola odoslaná
Okresnému úradu Bratislava (odbor výstavby a bytovej politiky) ţiadosť o preskúmanie návrhu
Zadania. Na obstarávaní ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5 pre zmenšené územie sa pokračuje – plní sa.
E) Rozhodnutie o stavebnej uzávere v pôvodnom (nezmenšenom) území zostáva aj naďalej v platnosti
- splnené.
Navrhovaný termín kontroly na každom MiZ.
Uznesenie č. 281/2012 (8. mim. MiZ, 23.10.2012), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves
F. súhlasí s rozdelením stavby na etapy, pričom vecný rozsah etáp spresní komisia výstavby
a územného plánovania po kontrole úplnosti vyjadrení k dokumentácii pre územné rozhodnutie.
T: na ďalších zasadnutiach komisie výstavby a územného plánovania
G. žiada prednostu venovať príprave vlastnej investície mestskej časti zvýšenú pozornosť a pravidelne
informovať miestne zastupiteľstvo na kaţdom riadnom zasadnutí o aktuálnom stave prípravy.
T: na každom MiZ
H. ukladá komisii výstavby a územného plánovania venovať príprave vlastnej investície mestskej
časti zvýšenú pozornosť a pravidelne informovať miestne zastupiteľstvo na kaţdom riadnom zasadnutí
o aktuálnom stave prípravy.
T: na každom MiZ
Na doplňujúci návrh poslankyne Hladkej:
I. žiada starostku zabezpečiť, aby novovybudovaná lodenica slúţila širokej verejnosti na voľnočasové
aktivity.
TK: každé MiZ
Komentár: Plní sa.
Územné konanie k stavbe „LODENICA Karloveské rameno“ bolo začaté (vyvesené
na úradnej tabuli dňa 19.12.2014, zvesené dňa 5.1.2015).
Uznesenie č. 294/2012 (15. MiZ, 11.12.2012) zmenené uznesením č. 345/2013/A (17. MiZ,
12.3.2013) konštatuje, ţe UZN. č. 294/2012/B,C,D je „nesplnené“, č. 374/2013/B3 (18. MiZ,
30.4.2013) TP: 31.12.2013, č. 481/2014/B (23. MiZ, 11.2.2014) TP: 31.12.2014, ktorým Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na pozmeňujúci návrh poslanca Kadnára
v časti B. žiada starostku, aby podala Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava – Karlova Ves návrh na
odvolanie vedúceho Karloveského športového klubu Ing. I. Valigu.
T: na ďalšom MiZ
V časti C. žiada starostku, aby uskutočnila riadne výberové konanie na funkciu vedúceho KŠK.
T: do 15 dní po odvolaní vedúceho KŠK
D. žiada
prednostu, aby predloţil na ďalšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva správu o plnení opatrení na
odstránenie nedostatkov zistených vykonanou kontrolou miestnou kontrolórkou.
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T: na ďalšom MiZ
Komentár: Splnené.
Na ustanovujúcom zasadnutí MiZ v novom volebnom období bol schválený návrh starostky na
odvolanie vedúceho KŠK z funkcie s okamţitou platnosťou. Vedením KŠK bol do okamihu
menovania nového vedúceho poverený prednosta miestneho úradu.
Uznesenie č. 309/2012 (15. MiZ, 11.12.2012) zmenené uznesením a predĺţenie termínu č.
345/2013/A (17. MiZ, 12.3.2013) konštatuje, ţe UZN. č. 309/2012 je „nesplnené“, č. 374/2013/B3
(18. MiZ, 30.4.2013) T: 31.12.2013, č. 481/2014/B (23. MiZ, 11.2.2014) TP: 31.12.2014 na návrh
poslanca Buzáša v časti A. konštatuje, ţe Karloveský športový klub uzatvoril zmluvu o vyuţívaní
futbalového areálu a telocvične v rozpore s uzneseniami Rady KŠK, čím porušil Organizačný
poriadok KŠK a v časti B. žiada starostku, aby poverila vedúceho KŠK, aby vykonal v tejto veci
nápravu v súlade s uzneseniami Rady KŠK.
T: ihneď
Komentár: Nesplnené.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Navrhovaný termín plnenia: 30.6.2015
Uznesenie č. 325/2013, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
A. žiada starostku, aby písomne vyzvala riaditeľa Karloveského športového klubu, aby preskúmal či
konaním občianskeho zdruţenia Rodeka nedošlo k porušeniu povinností podnájomníka podľa Zmlúv
o podnájme č. 10/2012 a č. 11/2012 v znení prípadných dodatkov, ktoré by zakladali nárok
na výpoveď podnájmu zo strany nájomcu, resp. aby vyzval podnájomníka na rokovanie o ukončení
zmlúv dohodou.
T: ihneď
Komentár: Nesplnené.
Návrh na zrušenie uznesenia z titulu neaktuálnosti.
B. žiada starostku, aby miestnemu zastupiteľstvu predloţila návrh na odvolanie štatutára
Karloveského športového klubu Ing. I. Valigu.
T: MiZ 12.3.2013
Komentár: Splnené.
Uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves v časti A. schvaľuje
Pri evidencii výdavkov pri správe a údrţbe pozemných komunikácií zaznamenávať do prehľadnej
tabuľky do jednotlivých kolóniek nasledovné údaje:
- lokalita t. j. miesto vykonávacej práce
- názov firmy vykonávajúcej danú prácu
- dátum začatia a ukončenia verejného obstarávania a počet zúčastnených firiem
- dátum začatia a ukončenia vykonávanej práce
- predmet zákazky t. j. popis práce
- predmet zverejnenej zmluvy, objednávky, faktúry na webovej stránke Karlovej Vsi
- celkové výdavky (materiál + práca)
- faktúry k danej práci na kliknutie.
B. žiada prednostu, aby zabezpečil vypracovanie uvedenej tabuľky s danými poloţkami.
T: ihneď
C. ukladá prednostovi, aby zabezpečil zverejňovanie daných údajov danou formou vţdy po skončení
práce v konkrétnej lokalite na webovej stránke Karlovej Vsi.
T: priebežne
Komentár: Plní sa. I
Tabuľka je zverejnená na stránke mestskej časti.
Uznesenie č. 344/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves v časti B. schvaľuje navýšenie rozpočtu školy vo výške 13 000 Eur z dôvodu
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zabezpečenia 5 % účasti na oprávnených výdavkoch projektu z ESF, a to z rezervného fondu mestskej
časti Bratislava – Karlova Ves.
T: 31.12.2014
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Navrhovaný termín plnenia: 31.12.2015
Uznesenie č. 349/2013/B (17. MiZ, 12.3.2013) zmenené uzneseniami (predĺţenie termínu)
č. 374/2013/B6 (18. MiZ 30.4.2013) T: 31.7.2013, č. 415/2013/B4 (20. MiZ, 24.9.2013) T:
31.12.2013, č. 481/2014/B (24. MiZ, 11.2.2014) TP: 31.12.2014, ktorým Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Bratislava Karlova Ves v časti B. ukladá prednostovi písomne poţiadať Najvyšší
kontrolný úrad na vykonanie kontroly realizovanej investície – nadstavby – šatne a telocvičňa v ŠA na
Molecovej ulici.
T: ihneď
Komentár: Splnené.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Uznesenie č. 355/2013 (18. MiZ, 30.4.2013), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na doplňujúci návrh poslankyne Grey a poslankyne Hladkej v časti C.
žiada prednostu aby zabezpečil zakomponovanie zberu, odvozu komunálneho odpadu a odvozu
zhrabkov, ako aj ďalších činností spojených s kosením do súťaţných podmienok tak, aby vysúťaţená
cena bola konečná, bez dodatočných objednávok jednotlivých úkonov.
T: do všetkých súťaţí od dnešného dňa
Komentár: Nesplnené.
Uznesenie č. 414/2013 (20. MiZ, 24.9.2013), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves po prerokovaní problematiky zámeru výstavby ropovodu Bratislava –
Schwechat a jeho trasovaní tzv. mestským koridorom a po prerokovaní návrhu zámeru výstavby
Vodného diela Bratislava – Pečniansky les:
A. nesúhlasí
s trasovaním ropovodu cez katastrálne územia hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň so zámerom
výstavby vodného diela na Dunaji v Bratislave nad mostom Lafranconi.
B. podporuje
Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislavu v snahe preloţiť trasu ropovodu mimo
katastrálne územia mesta.
C. žiada
starostku mestskej časti, aby vyjadrila nesúhlas mestskej časti s trasovaním ropovodu a zároveň
s výstavbou vodného diela na Dunaji nad mostom Lafranconi na rokovaní Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy.
D. žiada
starostku, aby pravidelne informovala poslancov o vývoji projektu ropovodu Bratislava – Schwechat.
E. podporuje
všetky petície proti výstavbe vodného diela a ropovodu v oblasti Karloveského ramena, vodných
zdrojov Sihoť a Pečniansky les a ich ciele.
Komentár: Plní sa
V prípade, ţe sa vo veci objavia nejaké nové skutočnosti, bude miestne zastupiteľstvo informované.
Uznesenie č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013) zmenené uznesením (predĺţenie termínu)
č. 459/2013/B4 (22. MiZ, 17.12.2013) TK: MiZ 11.2.2014, č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014)
TK: MiZ 23.9.2014, č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014, č. 563/2014/C (26.
MiZ, 23.9.2014) p. Čahojová: mení v časti D „plní sa“ na „nesplnené“, č. 593/2014/C (27. MiZ,

11

28.10.2014) - p. Zajac: konštatuje v časti B,C,D „nesplnené“, ktorým Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
A. berie na vedomie
návrh predpokladaných nákladov na realizáciu projektov „Stacionár Janotova, LODENICA
Karloveské rameno a na rekonštrukciu Karloveského centra kultúry“.
Na doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
B. žiada starostku
pri plánovanej investičnej akcii „Lodenica“ neodkladne začať realizáciu investičnej akcie v sume,
ktorú mestská časť uţ získala predajom pozemkov v Karloveskej zátoke.
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Navrhované predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.12.2015
C. žiada starostku
pri plánovanej investičnej akcii „KCK“ vypracovať v súčinnosti s komisiou pre kultúru a kultúrnymi
organizáciami, ktoré vypĺňajú program KCK, plán rekonštrukcie KCK podľa programových potrieb.
V spolupráci s organizáciami a finančnou komisiou sa pokúsiť o vymyslenie ideálneho plánu
financovania tejto investičnej akcie s prispením mimorozpočtových zdrojov.
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Navrhované predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.12.2015
D. žiada starostku
pri plánovanej investičnej akcii „Stacionár“ pokračovať v úvahách o výstavbe sociálneho zariadenia
pre seniorov v MČ Bratislava - Karlova Ves, v nasledovných krokoch:
1. Príslušné oddelenie miestneho úradu a sociálna komisia pripravia zámery rôznych variantov
zariadenia pre seniorov (stacionár, penzión, alebo domov sociálnych sluţieb), aj s predpokladanými
rozpočtami na výstavbu a tieţ na ročnú prevádzku pripravovaného typu zariadenia.
2. Mestská časť zorganizuje verejnú diskusiu s ambíciou zistiť o aký typ zariadenia majú seniori
a rodiny so seniormi najväčší záujem. Odporúčame aktívne zapojiť organizácie seniorov pracujúce
v mestskej časti, expertov a poskytovateľov sociálnych sluţieb pre seniorov.
3. Príslušné oddelenia miestneho úradu v súčinnosti so sociálnou, stavebnou a finančnou komisiou
pripravia projekt ako aj plán financovania investičnej aktivity a prevádzky sociálneho zariadenia, ktorá
bude vybratá miestnym zastupiteľstvom po zváţení všetkých argumentov a podnetov od odborníkov
a občanov a poveruje následne pani starostku jednať v tejto veci s potenciálnymi partnermi.
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Navrhované predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.12.2015
Uznesenie č. 440/2013 (21. MiZ, 29.10.2013) zmenené uznesením č. 459/2013/C (22. MiZ,
17.12.2013) p. Martinický: mení „splnené“ na „nesplnené“, č. 481/2014/C (23. MiZ, 11.2.2014) p.
Martinický: mení „splnené“ na „nesplnené“, ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves žiada prednostu v časti A. potvrdiť alebo vysvetliť informáciu, ktorú sme dostali na
komisii VÚP, ţe predchádzajúci starosta dával pri udeľovaní stavebného povolenia niektorým
investorom výnimky z poţadovaného počtu parkovacích miest za podmienky, ţe za nevybudované
parkovacie miesta dá obci finančnú náhradu. Ak je to pravda, tak uviesť počet takýchto výnimiek,
sumu takto získaných prostriedkov a ich vyuţitie. Uviesť či sa takto postupovalo aj v súčasnom
volebnom období.
T: do najbližšieho rokovania komisií MiZ
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B. Predloţiť do všetkých komisií miestneho zastupiteľstva materiál, ktorý bude obsahovať informáciu,
na základe čoho sa určuje minimálny počet parkovacích miest na jednu bytovú jednotku prípadne na
jeden kancelársky priestor a informáciu z akých zdrojov bol naplnený Fond statickej dopravy.
T: do najbližšieho rokovania komisií MiZ
C. Predloţiť na prerokovanie do komisií miestneho zastupiteľstva zoznam lokalít vhodných na
vybudovanie parkovacieho domu a informáciu o plnení uznesenia č. 357/2013/B.
T: do najbližšieho rokovanie komisií MiZ
Plnenie: Splnené.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Uznesenie č. 445/2013 (21. MiZ, 29.10.2013), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na základe doplňujúceho návrhu poslanca Kapustu:
C. ukladá
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť, aby v materiáloch týkajúcich sa predlţovania doby nájmu
pozemkov pod stavbami a záhrad z titulu hodného osobitného zreteľa, boli informácie o jednotlivých
sadzbách nájomného v zmysle platného VZN ako aj prehľad vývoja výšky nájomného od začiatku
trvania nájmu do súčasnosti v jednotlivých konkrétnych prípadoch.
Komentár: Plní sa priebežne.
Uznesenie č. 447/2013 (21. MiZ, 29.10.2013), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava Karlova Ves na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Kapustu:
Na doplňujúci návrh poslanca Kapustu:
C. ukladá
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť, aby povinnou prílohou materiálov týkajúcich sa
predlţovania prenájmov pozemkov, nebytových priestorov, ktoré budú v budúcom období
predkladané na rokovanie miestneho zastupiteľstva, boli dovtedy uzatvorené nájomné zmluvy.
Súčasťou materiálov má byť prehľad výšky prenájmu od začiatku trvania doby prenájmu.
Komentár: Plní sa priebežne.
Uznesenie č. 469/2013 (22. MiZ, 17.12.2013),zmenené uznesením č.481/214( 23.MiZ 11.2.2014) zo
„splnené“ na „plní sa“, č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 17.6.2014, č. 563/2014/B
(26. MiZ, 23.9.2014) TK: MiZ 28.10.2014, č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), Zajac: konštatuje
„nesplnené“, ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
A. berie na vedomie
súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k „Zadaniu územného plánu zóny
JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ, september 2010“ (list č. A/2010/674-6 HOM zo dňa
11.11.2010).
B. schvaľuje
„Zadanie územného plánu zóny JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ, september 2010“.
TK: MiZ 23.9.2014
Komentár: Plní sa.
Prerokovanie Návrhu ÚPN-Z sa konalo v lehote od 12.12.2014 do 23.1.2015.Verejné prerokovanie
Návrhu ÚPN-Z s organizáciami, vlastníkmi nehnuteľností v území a s verejnosťou sa konalo dňa
14.1.2015 v priestoroch miestneho úradu.
Proces obstarávania ÚPN-Z pokračuje.
Navrhované predĺženie termínu plnenia uznesenia do 17.3.2015.
Uznesenie č. 473/2013 (22. MiZ, 17.12.2013) zmenené uznesením č. 481/2014/C (23. MiZ,
11.2.2014) p. Hladká: mení „splnené“ na „nesplnené“, č. 499/2014/A (12. mim. MiZ 15.4.2014) plní
sa priebeţne, ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiada starostku
a) informovať miestne zastupiteľstvo o činnosti stavebného úradu ohľadom tejto stavby,
Komentár: Splnené.
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Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Uznesenie č. 481/2014 (23. MiZ, 11.2.2014), zmenené uznesením č. 499/2014/D (12.mim. MiZ
15.4.2014) na nesplnené, č. 564/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) - p. Buzáš: konštatuje v bode E nesplnené,
ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na základe doplňujúceho
návrhu poslankyne Hladkej:
E. žiada starostku
ukončiť nájomnú zmluvu medzi MČ Bratislava – Karlova Ves a firmou ECOLIO s.r.o. z dôvodu
porušenia bodu 2, písmena d) článku VI.
T: ihneď
Komentár: Nesplnené.
Návrh na predĺženie termínu plenia do 30.6.2015.
Uznesenie č. 482/2014/B,C,D,E,F (23. MiZ, 11.2.2014), zmenené uznesením č. 499/2014/F (12.
mim. MiZ, 15.4.2014) p. Zajac: v bodoch B, C, D, E, F plnenie: „plní sa“, č. 518/2014/B (25. MiZ,
17.6.2014) TP: 31.12.2014, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
B. ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, v rámci stavebného
konania uplatnil poţiadavku vo svojom stanovisku na vybudovanie chodníka na strane rodinných
domov.
C. ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, obstaral v čo najkratšom
čase projektovú dokumentáciu pre zmenu verejnoprospešnej stavby „účelová komunikácia Svrčia
ulica“ a zaradil realizáciu stavby do rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
D. ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, do realizácie stavby
„účelová komunikácia Svrčia ulica“ pripravil návrh a prerokoval s Dopravným inšpektorátom dočasné
opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu slabozrakých a nevidomých.
E. ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, pred realizáciou stavby
podľa bodu D. pripravil návrh a prerokoval s Dopravným inšpektorátom dočasné opatrenie za účelom
výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu slabozrakých a nevidomých.
F. žiada starostku a prednostu
aby vo všetkých konaniach týkajúcich sa výstavby polyfunkčného objektu na Svrčej ulici dôsledne
chránili verejný záujem a prihliadali na oprávnené záujmy obyvateľov dotknutej lokality a ţiakov ZŠ
Svrčia.
Termín: 31.12.2014
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Návrh na predĺženie termínu do 30.6.2015.
Uznesenie č. 488/2014 (23. MiZ, 11.2.2014), zmenené uzneseniami č. 518/2014/B (25. MiZ,
17.6.2014) TP: MiZ 23.9.2014, č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014, č.
593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), Zajac: konštatuje v časti F „nesplnené, ktorým Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na pozmeňujúci návrh poslankýň Čahojovej
a Hladkej, ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v časti B. ukladá
prednostovi, aby v súčinnosti s riaditeľkou ZŠ A. Dubčeka zabezpečil predkladanie informácie
o hospodárení ZŠ A. Dubčeka a aktuálnom stave hospodárenia s mesačnou pravidelnosťou
v spolupráci s vedúcou ekonomického a s vedúcou školského oddelenia miestneho úradu miestnej
kontrolórke.
T: trvalá úloha
Komentár: Plní sa.
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RNDr. Eleonóra Golaisová – riaditeľka ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava bola oboznámená
s prijatým uznesením formou listu č. KV/ŠO/1392/2014/3424/MJ, zároveň v ňom bola poţiadaná
o pravidelné zasielanie informácií podľa priloţenej tabuľky. List bol konzultovaný s miestnou
kontrolórkou.
T: trvalá úloha, výsledky predkladať MiZ
C. žiada
miestnu kontrolórku, aby informovala miestne zastupiteľstvo na kaţdom rokovaní o aktuálnom stave
hospodárenia ZŠ A. Dubčeka a o jeho moţných rizikách.
T: trvalá úloha
Komentár: Plní sa.
Informáciu o plnení uznesenia je súčasťou správy o kontrolnej činnosti.
F.
Rada školy ţiada mestskú časť o pomoc pri oddelení Majerníkovej 60, tak aby ju mala v správe MČ
Bratislava - Karlova Ves.
Komentár: Plní sa.

Uznesenie č. 489/2014 (23. MiZ, 11.2.2014) zmenené uznesením (predĺţenie termínu)
č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TP: MiZ 17.6.2014, č. 518/2014/B (25. MiZ,
17.6.2014) TP: MiZ 23.9.2014, Návrh poslankyne Čahojovej, ktorým miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v časti A. žiada starostku listom vyzvať majiteľov
veľkoplošných reklamných zariadení, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách
v správe mestskej časti, a ktoré nemajú platné uţívacie povolenie, aby tieto odstránili.
T: ihneď
B. žiada starostku predloţiť miestnemu zastupiteľstvu prehľad umiestnenia veľkoplošných
reklamných zariadení na pozemkoch v správe MČ Bratislava- Karlova Ves s priloţeným
uţívacím povolením.
TK: MiZ 28.10.2014

Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Návrh na predĺženie termínu plnenia do 30.6.2015
Uznesenie č. 497/2014/C (12. mim. MiZ, 15.4.2014), ktorým na doplňujúci návrh poslankyne
Schinglerovej Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Karlova Ves:
C. žiada miestnu kontrolórku o pravidelnú mesačnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov
a hospodárenia v ZŠ Majerníkova.
T: ihneď
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia je súčasťou správy o kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 500/2014 (12. mim. MiZ, 15.4.2014), ktorým v časti D. Miestne zastupiteľstvo MČ
Bratislava - Karlova Ves trvá na svojich platných uzneseniach vo veci ţiadosti starostke o odvolanie
riaditeľa Karloveského športového klubu.
T: ihneď
Komentár: Splnené.
Uznesenie č. 504/2014 (12. mim. MiZ, 15.4.2014), zmenené uznesením č. 563/2014/B (26. MiZ,
23.9.2014) TK: MiZ 28.10.2014, č. 518/2014/B (25. MiZ, 17.6.2014) TP: komisie MiZ, sept. 2014,
č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TK: 28.10.2014, č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014) – p. Zajac:
konštatuje v časti B „nesplnené“, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Karlova
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Ves v časti B. žiada prednostu o vypracovanie lokalitných programov, ktoré umoţnia porovnávanie
výhod a nevýhod vybudovania ZpS v lokalitách Janotova 12, Janotova 15, Lackova 4, Borská 2,
pri zohľadnení minimálne týchto kritérií:
- ako lokalita vyhovuje účelu zariadenia pre seniorov,
- celkové náklady na: a) výstavbu, b) prevádzku ZpS,
- za aký čas sa dá ZpS uviesť do prevádzky,
- ako daná lokalita zohľadňuje občianske a technické zázemie pre uţívanie ZpS,
- ako daná lokalita zohľadňuje moţnosť trávenia voľného času v areáli a v okolí pri uţívaní ZpS,
- aká je dostupnosť k lokalite: a) MHD, b) pešo, c) individuálna automobilová doprava,
- ako zohľadňuje maximalizáciu úţitku pri dodrţiavaní hygienických, zvlášť svetlo-technických
noriem.
Komentár: Splnené.
C. žiada prednostu pred vyhodnotením lokalitných programov zorganizovať verejné zhromaţdenie, na
ktorom sa pokúsi získať spätnú väzbu od obyvateľov. Pred zhromaţdením verejnosť informovať
o lokalitách, ktoré prichádzajú do úvahy, ako aj o kritériách, podľa ktorých budú hodnotené.
Komentár: Splnené.
Uznesenie č. 517/2014 (25. MiZ, 17.6.2014), zmenené uznesením č. 563/2014/C (26. MiZ,
23.9.2014) p. Buzáš: mení „splnené sa“ na „nesplnené“, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na návrh poslanca Buzáša
A. odsúhlasuje nahradiť úvodný text:
Účelom tejto pomoci je pomôcť sociálne slabším a odkázaným občanom mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves. Bezplatnou pomocou vydávania obedov sa rozumie poskytovanie teplého obedu
vydaného do obedára pozostávajúceho z jedného hlavného jedla mäsitého (130g + min. 150g príloha)
alebo bezmäsitého (350g).
Bezplatné obedy sa budú poskytovať do doby prečerpania na to určených finančných prostriedkov, t. j.
8 500 Eur.
V prípade prečerpania týchto prostriedkov a záujmu obyvateľov o túto sluţbu starosta bezodkladne
predloţí na schválenie zastupiteľstvom návrh na navýšenie rozpočtu.
Cieľová skupina žiadateľov
Cieľovou skupinou ţiadateľov bezplatných obedov sú:
c) občania v hmotnej núdzi
d) občan/rodina v náhlej krízovej situácii
bod a) b) – vypustiť.
Pravidlá poskytovania bezplatných obedov
Pre poskytnutie bezplatnej pomoci je potrebné, aby ţiadateľ splnil nasledovné podmienky:
a) trvalý pobyt na území mestskej časti
b) ţiadateľ, ktorý je občanom v hmotnej núdzi predloţí aktuálne potvrdenie z ÚPSVaR,
bod c) d) vypustiť.
B. poveruje
prednostu uskutočniť výber dodávateľa obedov v zmysle platných zákonov s nasledujúcimi kritériami:
Osloviť minimálne 5 školských jedálni a minimálne 5 zariadení poskytujúcich verejné stravovanie.
Predpokladané mnoţstva obedov: 20-60, 61-120, 121-180 a vyţiadať jednotkovú cenu pre kaţdé
mnoţstvo obedov. Dodávka bude vo varniciach. Výdaj zabezpečí vopred určený pracovník miestneho
úradu. Kritériom pre výber je najniţšia cena.
C. poveruje
prednostu predloţiť výsledky prieskumu trhu tajomníčke a predsedovi Komisie BSZ.
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“

Uznesenie č. 518/2014 (25. MiZ, 17.6.2014), ktorým miestne zastupteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves
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D. schvaľuje
vyčlenenie finančných prostriedkov na:
a) obstaranie „ÚPN-Z Líščie údolie“ v sume 6 500 Eur,
b) spracovanie „ÚPN-Z Líščie údolie“ 35 000 Eur,
c) obstaranie „Urbanistickej štúdie“ pre územie ohraničené ulicami Botanická, Karloveská,
Líščie údolie, Svrčia v sume 4 500 Eur,
d) spracovanie „Urbanistickej štúdie“ pre územie ohraničené ulicami Botanická, Karloveská,
Líščie údolie, Svrčia v sume 20 000 Eur.
Komentár: Plní sa.
Finančné prostriedky boli zapracované do návrhu rozpočtu MČ na rok 2015.
E. schvaľuje
zverenie výkonu správy bazéna Základnej škole Majerníkova 62, Bratislava od 01.07.2014
do 30.06.2015, za tých istých podmienok, aké boli prijaté uznesením č. 405/2013.
Komentár: Splnené.
Uznesenie č. 519/2014 (25. MiZ, 17.6.2014), zmenené uznesením č. 563/2014/C (26. MiZ,
23.9.2014) p. Grey: mení „splnené“ na „nesplnené“, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves Na doplňujúci návrh poslankyne Grey
B. žiada prednostu pripraviť na základe údajov z kontroly materiál s výpočtom predpokladaných
nákladov na zabezpečovanie stravovania na Lackovej formou prípravy stravy priamo na mieste
kuchárkami a ďalšími nevyhnutne potrebnými pracovníkmi:
a) v pracovnom pomere
b) formou dohody o pracovnej činnosti,
nakoľko:
- prechodom na dovoz stravy dodávateľskou firmou nedošlo k úspore financií,
- čerstvo uvarená strava má vyššiu nutričnú hodnotu ako strava dováţaná a ohrievaná,
- pri samotnom prechode na dovoz stravy v r. 2012 mestská časť utrpela finančnú stratu vo výške cca
8 900 Eur,
- mestská časť zakúpila pre jedáleň na Lackovej umývačku riadu, čím moţno redukovať pôvodný
počet pracovníkov (z r. 2011) a teda aj celkové náklady na stravovanie.
T: septembrové komisie MiZ
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k
2.MiZ 2015“
Uznesenie č. 524/2014 (25. MiZ, 17.6.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves B. schvaľuje Okresným úradom Bratislava – odbor výstavby a bytovej
politiky – oddelenie územného plánovania odsúhlasené „Zadanie územného plánu zóny DLHÉ
DIELY 6 - východ, október 2013“.
Komentár: Plní sa.
V súčasnosti prebieha spracovávanie Návrhu predmetného ÚPN-Z.
Uznesenie č. 557/2014 (pokr. 25. MiZ, 24.6.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu na dotácie pre OZ
pri ZŠ Karloveská 61 a OZ pri SŠ Tilgnerova 14, spolu 3 000 Eur.
Termín: 15.10.2014
Komentár: Splnené.
Vyčlenené finančné prostriedky boli poskytnuté subjektom.
Uznesenie č. 559/2014 (13. mim. MiZ, 24.6.2014)
na pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:
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A. schvaľuje
záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2013 s výrokom: „Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje s výhradou“.
B. schvaľuje
presun prebytku rozpočtu za rok 2013 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov,
t. j. prebytok vo výške 604 599 Eur nasledovne:
- do rezervného fondu 248 720 Eur
- do fondu tepelného hospodárstva 40 564 Eur
- do fondu opráv a obnovy školských zariadení 315 315 Eur.
Komentár: Splnené.
Prebytok vo výške spolu 604 599 € bol presunutý na účty jednotlivých fondov podľa bodu B
Uznesenie č. 562/2014, zmenené uznesením č. 563/2014/C (26. MiZ, 23.9.2014) p. Čahojová: mení
v časti B „splnené“ na „nesplnené“, č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014) - p Bendík: mení v časti B
zo „splnené“ na „nesplnené“, č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014) p. Zajac: konštatuje „nesplnené“,
na pozmeňujúci návrh poslancov Bendíka a Zahradníka:
B. žiada
a) starostku predloţiť informáciu o aktuálnom dlhu ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti k 31.8.2014 a predloţiť na najbliţšie rokovanie MiZ návrh na úhradu zostávajúcej časti dlhov
škôl voči Bratislavskej teplárenskej, a.s.
b) starostku predloţiť na najbliţšie rokovanie MiZ návrh na zmenu rozpočtu MČ na rok 2014, ktorého
obsahom bude návrh na úsporu v čerpaní beţných výdavkov MČ v roku 2014 vo výške minimálne
50 % z celkovej čiastky poskytnutej z rezervného fondu na oddlţenie ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti MČ Karlova Ves za účelom riešenia dlhodobo neriešených problémov pri úhradách za
dodávky tepla.
D. schvaľuje „Projekt energetickej efektívnosti budov Majerníkova 60 a Majerníkova 62“ a v časti
E. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať
Termín : 31.08.2014
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“

Uznesenie č. 564/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na doplňujúci návrh poslanca Kadnára v časti B. žiada starostku
aby predloţila miestnemu zastupiteľstvu návrh na odvolanie vedúceho KŠK.
T: najbližšie zasadnutie MiZ
Komentár: Splnené.
Na ustanovujúcom zasadnutí MiZ v novom volebnom období bol schválený návrh starostky
na odvolanie vedúceho KŠK z funkcie s okamţitou platnosťou.
Uznesenie č. 570/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves
A. schvaľuje
predĺţenie zmluvy o umiestnení kontajnerov určených na zber pouţitých textílií odevov a obuvi na
rok 2015.
B. splnomocňuje
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať.
T: 31.10.2014
Komentár: Splnené.
Uznesenie č. 571/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves A. schvaľuje zníţenie nájomného o 50 % v prevádzke očnej optiky PICASSO v
priestoroch na ulici Ľ. Fullu č.4 v Bratislave o rozlohe 28,74 m2 ţiadateľke PhDr. Janke Drozdovej –

18

QUEST SLOVAKIA – PICASSO, Ţilinská 16, Bratislava, č. ţivnostenského registra 104-13663 do
31.12.2015 B. žiada prednostu mestskej časti v predmetnej veci konať.
T: 30. 10. 2014
Komentár: Spnené.
Uznesenie č. 574/2014, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na
pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša poveruje prednostu zabezpečiť od 1.novembra do 30.novembra
pilotný projekt poskytovania bezplatných obedov podľa uznesenia č. 517/2014 za najniţšiu ponuku a
zároveň zabezpečiť miesto na vydávanie jedla.
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2.
MiZ 2015“
Uznesenie č. 575/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves
A. schvaľuje názov ihriska na Adámiho ulici v Karlovej Vsi na: „Ihrisko Márie Jančovej“.
T: najbliţšie zasadnutie MiZ
B. žiada starostku, aby zabezpečila potrebné úkony na pomenovanie ihriska.
T: najbližšie zasadnutie MiZ
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k
2.MiZ 2015“
Navrhovaný termín plnenia 30.6.2015.
Uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves
A. žiada starostku
aby pripravila na ďalšie MiZ informáciu o priebehu príprav výstavby lodenice Karloveské rameno a
aby pripravila časový harmonogram postupných krokov, ktoré je potrebné zrealizovať k dokončeniu
stavby.
T: najbliţšie zasadnutie MiZ
B. žiada starostku
aby informovala na kaţdom MiZ o priebehu prípravy výstavby lodenice Karloveské rameno na
základe predloţeného časového harmonogramu.
T: najbližšie zasadnutie MiZ a každé zasadnutie MiZ
Komentár: Plní sa.
Podľa vyjadrenia nositeľa úlohy v súčasnosti prebieha zabezpečovanie vydania územného
rozhodnutia, ktorého proces bol príslušným stavebným úradom prerušený z dôvodu, ţe vlastník
kanalizácie nedal súhlas s napojením sa novej lodenice. Konanie mohlo pokračovať aţ po zmene bodu
napojenia splaškovej kanalizácie v zmysle odporúčania BVS, a.s. a po potrebnom prepracovaní
projektovej dokumentácie v grafickej aj textovej časti.
Predpokladaný časový harmonogram ďalších prác je nasledovný:
1. Vydanie územného rozhodnutia
.............november 2014
2. Prerokovanie PD pre ÚR v Komisii VUP
.............január 2015
3. Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie .......... apríl 2015
(podľa prípadných poţiadaviek Komisie VUP)
4. Zabezpečenie vydania stavebného povolenia
.......... júl 2015
5. Výber zhotoviteľa stavby ukončený podpisom zmluvy o dielo .......... október 2015
6. Trvanie výstavby
.......... 12 mesiacov
Uznesenie č. 578/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves v časti A. berie na vedomie informáciu o predmetnej petícii a
B. odporúča komisii výstavby a územného plánu aby sa predmetnou petíciou zaoberala na
najbliţšom zasadaní a navrhla odborný postup k ochrane dosiahnutej kvality ţivotného prostredia
obyvateľov dotknutého územia, navrhla zodpovedajúcu úpravu regulácie budúcej zástavby.
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T: najbližšie zasadnutie MiZ
Komentár: Plní sa.
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves pripravuje obstarávanie územného plánu zóny v predmetnom
území (medzi ulicami Staré grunty a Líščie údolie).
Návrh na predĺženie termínu plnenia do 30.6.2015.
Uznesenie č. 579/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves žiada starostku, aby predloţila na nasledujúce miestne zastupiteľstvo správu o plnení
zmluvy na zhotovenie ÚPN-Z - Karloveská zátoka. Informácia musí obsahovať podrobné porovnanie
uţ realizovaných prác a harmonogramu obsiahnutý uţ v zmluve so zhotoviteľom ÚPN-Z - Karloveská
zátoka.
Komentár: Plní sa.
O plnení uznesenia prednosta informuje v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2. MiZ 2015“.
Návrh na predĺženie termínu plnenia do 30.6.2015.
Uznesenie č. 580/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves žiada starostku o zabezpečenie opravy pochôdznej lávky pri OD Centrum
a predloţenie návrhu financovania tejto opravy.
T: najbližšie zasadnutie MiZ
Komentár: Plní sa.
Starostka zaslala list Generálnemu investorovi Bratislavy, v ktorom poţiadala o zapoţičanie
projektovej dokumentácie na stavbu OD Centrum postavenej na parcele č. 1 a nadúrovňový chodník
postavený na parc. č. 3/1, k.ú. Bratislava - Karlova Ves. List je priloţený v prílohách k materiálu
„Plnenie uznesení MiZ splatných k 2. MiZ 2015“.
Návrh na predĺženie termínu plnenia do 17.3.2015.
Uznesenie č. 582/2014, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiada
starostku aby poţiadala hl. mesto SR Bratislava, aby vybudovalo aspoň provizórnu spevnenú pešiu
komunikáciu z nadchodu pre peších pri električkovej zastávke „Nad lúčkami“ smerom k ulici J.
Stanislava (v predĺţení nadchodu) nakoľko táto komunikácia je silno pouţívaná, bola navrhnutá uţ
v pôvodnom urbanistickom riešení sídliska a dnes je chodenie po nej nielen nepríjemné, ale aj
s rizikom úrazu.
T: ihneď
Komentár: Plní sa.
Starostka zaslala list na Hlavné mesto SR Bratislava, v ktorom poţiadala o vybudovanie pešej
komunikácie, ktorá by spájala jestvujúcu lávku na ulici Nad lúčkami s priľahlým obytným súborom
Dlhé diely, konkrétne s ulicou Jána Stanislava. List je priloţený v prílohách k materiálu „Plnenie
uznesení MiZ splatných k 2. MiZ 2015“.
Návrh na predĺženie termínu plnenia do 17.3.2015.
Uznesenie č. 584/2014, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiada
starostku pripraviť do najbliţších komisií a do najbliţšieho zasadnutia MiZ predloţiť komplexný
návrh na riešenie aktuálnych problémov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves, vyplývajúcich z kontroly miestnej kontrolórky „základné školy nedokáţu pokryť svoje
výdavky z normatívov“
1.) s dlhodobým päťročným výhľadom
2.) na budúci rok a to tak, aby návrh bol zahrnutý v beţných výdavkoch rozpočtu MČ 2015.
T: najbližšie zasadnutie komisie školskej, finančnej a MiZ 28.10.2014
Komentár: Plní sa.
Rozpracovaný materiál bol predloţený v rámci plnenia uznesenia na predchádzajúcom zastupiteľstve.
Návrh na predĺženie termínu plnenia do 17.3.2015.
Uznesenie č. 586/2014 (27. MiZ, 28.10.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves žiada prednostu v spolupráci so správcom a Radou Fondu opráv obnovy
škôl a školských zariadení predloţiť návrh čerpania prostriedkov fondu v súlade s materiálom
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spracovaným školským oddelením v zmysle uznesenia č. 330/2013 s prihliadnutím na aktuálne
potreby škôl a školských zariadení podľa schváleného štatútu fondu.
Termín: najbližšie riadne zasadnutie MiZ
Komentár: Plní sa.
Návrh na čerpanie prostriedkov fondu bol predloţený ako súčasť návrhu rozpočtu na rok 2015.
Súčasnosti ešte nie sú konštituované rady fondov, táto otázka je zaradená do programu MiZ.
Uznesenie č. 587/2014 (27. MiZ, 28.10.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves v časti A. schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a v časti B. splnomocňuje
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vydať úplné znenie rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Termín : ihneď
na doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
C. schvaľuje
úpravu textu článku 11, ods. (1) nasledovne: „z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje
zvukový a stenografický záznam, podľa ktorých sa vypracuje zápisnica.“
Komentár: Splnené.
Rokovací poriadok bol zverejnený na webovej stránke MČ ihneď po jeho podpísaní štatutárom MČ.

Uznesenie č.588 /2014 (27. MiZ, 28.10.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves v časti A. schvaľuje návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery so zákazom
stavebnej činnosti vo vymedzenom území zóny Karloveská zátoka na dobu do schválenia územného
plánu zóny Karloveská zátoka, najviac na dobu päť rokov, z dôvodu jeho obstarávania, zo stavebnej
uzávery vyňať rozvoj funkcie športu na pozemkoch: parcelne č. 3110/10, 3110/5, 3110/16, 3111/1,
3108/ v podobe zámeru rozvoja areálu Klubu vodných športov Karlova Ves v súlade s Územným
plánom hlavného mesta SR Bratislava
Termín: ihneď
B. žiada
starostku MČ Bratislava – Karlova Ves uskutočniť konanie pre vyhlásenie stavebnej uzávery pre
vymedzené územie zóny Karloveská zátoka, hranica územia pre vymedzenie stavebnej uzávery je na
priloţenej katastrálnej mape.
Termín: ihneď
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k
2.MiZ 2015“
Uznesenie č.589/2014 (27. MiZ, 28.10.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves v časti A. žiada prednostu o vypracovanie kalkulácie predpokladaných nákladov na
zabezpečovanie stravovania (vrátane nákladov na vydávanie obedov) pre obyvateľov Mestskej časti
Bratislava- Karlova Ves na Lackovej formou:
1. prípravy stravy priamo na mieste kuchárkami a ďalšími nevyhnutne potrebnými pracovníkmi:
a) v pracovnom pomere
b) na dohodu o pracovnej činnosti;
2. externého dodávateľa
Termín:30.11.2014
B. žiada
starostku v prípade, ţe externé dodávanie bude výrazne lacnejšie ako varenie čerstvej stravy priamo na
mieste, aby bola vypísaná verejná súťaţ, súčasťou ktorej budú jasne stanovené podmienky pre
dodávateľa, vrátane zabezpečenia diétneho stravovania (minimálne diabetická a šetriaca diéta)
Termín: 15.1.2015
C. žiada
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starostku, aby dohliadla na to, aby MČ Karlova Ves doplácala na stravovanie seniorov podľa ich
príjmu a nezvýhodňovala ţiadneho vybraného dodávateľa stravy.
Termín kontroly: polročne
D. žiada
prednostu o vypracovanie reálnej kalkulácie nákladov na rozvoz stravy do jednotlivej domácnosti
vozidlom mestskej časti.
Termín: 30.1.2015
Komentár: Nesplnené.
Požiadavka na predĺženie termínu uznesenia do 30.6.2015.
Uznesenie č. 590/2014 (27. MiZ, 28.10.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves v časti A. vyjadruje obavu z porušenia zákona a ţiada starostku o zrušenie
začatia územného konania o umiestnení stavby navrhovateľa AQUA THERM INVEST, a.s. (názov
stavby „Zástavba Staré Grunty“) aţ do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výrube. S ohľadom
na rozsudok najvyššieho súdu 5 SŢP/10/2009.
Komentár: Plní sa.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k
2.MiZ 2015“
B. žiada
aby MÚ predloţil na najbliţšie rokovanie MiZ všetky súvisiace materiály, ktoré sa k tejto veci viaţu,
ako aj príslušné úradné rozhodnutia.
Komentár: Splnené.
Poţadované materiály sú prílohou materiálu „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2. MiZ 2015“.
Uznesenie č. 591/2014 (27. MiZ, 28.10.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves v časti B. žiada radu KŠK o vydanie zamietavého stanoviska k návrhu
zmluvy medzi LUPY s.r.o. a KŠK aţ do vyjadrenia – posúdenia predmetnej zmluvy a stanoviska
miestnou kontrolórkou.
C. opätovne vyzýva a žiada starostku
o predloţenie návrhu na odvolanie riaditeľa KŠK.
D. žiada
vedúceho KŠK aby vypísal riadnu obchodnú súťaţ na výber nájomcu nebytových priestorov –
posilňovne.
Komentár: Splnené.
Súťaţ bola vypísaná a zverejnená. Prihlásil sa jeden záujemca (LUPY s.r.o.), ktorému bolo písomne
oznámené, ţe súťaţ sa ruší na základe správy o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, z dôvodu, ţe lokalita Janotova12 bola navrhnutá ako jeden z vhodných
areálov na vybudovanie domu pre seniorov a pokiaľ nebude rozhodnuté, tak ţiadne nájomné zmluvy
sa nesmú uzatvárať na tento objekt.
Na ustanovujúcom zasadnutí MiZ v novom volebnom období bol schválený návrh starostky na
odvolanie vedúceho KŠK z funkcie s okamţitou platnosťou.
Uznesenie č. 593/2014/B (27.MiZ. 28.10.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves v časti B. schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu pre zmenu účelovej komunikácie Svrčia ulica v sume 2400 Eur z rezervného fondu
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves podľa priloţenej prílohy.
Komentár: Splnené.
V súčasnosti je Svrčia ulica vyznačená dopravným značením ako Zóna s dopravným obmedzením, kde
je definovaná maximálne povolená rýchlosť (30km/h) a zvýšený pohyb chodcov po vozovke. Zároveň
bolo obnovené vodorovné dopravné značenie v dĺţke cca 120m, ktoré zakazuje v tomto úseku státie
vozidiel. Mestská časť obstarala Projektovú dokumentáciu na bezbariérový chodník z ulice Líščie
údolie aţ po ZŠ Svrčia. Je potrebné v rozpočte MČ vyčleniť finančné prostriedky na realizáciu
chodníka.
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Uznesenie č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), ktorým sa dopĺňa Uznesenie č. 572/2014/D (26.
MiZ, 23.9.2014) v časti C. na doplňujúci návrh poslanca Kadnára:
- k uzneseniu č. 572/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) schvaľuje kritériá pri prideľovaní času vyuţívania
bazénu v čase pre športové subjekty.
1. domovské sídlo klubu
2. členstvo v KŠK
3. počet členov klubu s bydliskom v Karlovej Vsi, z toho detí
4. dĺţka pôsobenia klubu v KV
5. výška členského / mesiac
6. plnenie si povinností voči prenajímateľovi v predchádzajúcich obdobiach
7. stanovisko riaditeľa školy
Komentár: Splnené.
Schválené kritériá sa budú brať do úvahy pri prideľovaní času vyuţívania bazéna v čase pre športové
subjekty pred uzatváraním nájomných zmlúv v nasledujúcom školskom roku.
Uznesenie č. 594/2014 (27. MiZ, 28.10.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves v časti A. žiada predloţiť ţiadosť ZŠ Veternicová na riadne vybavenie
fondom opráv a obnovy škôl a školských zariadení a v časti B. odporúča budúcej rade fondu opráv a
obnovy škôl a školských zariadení pozitívne prijať a hodnotiť ţiadosť aj s prihliadnutím
na skutočnosť, ţe škola v minulosti nevytvorila dlh.
Komentár: Splnené.
Základnej škole Veternicova 20 bolo z finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacieho
konania MŠVVaŠ pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
pridelených v mesiaci december 33 000 eur.
Uznesenie č. 596/2014 (27. MiZ, 28.10.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves v časti C. zaväzuje riaditeľa KŠK, aby neuzatváral ţiadne nájomné zmluvy
na objekt Janotova 12 – sídlo KŠK, aţ do času, pokiaľ miestne zastupiteľstvo neschváli definitívne
lokalitu na vybudovanie zariadenia pre seniorov.
Termín: ihneď
Komentár: Splnené.
Neboli uzatvorené ţiadne zmluvy na objekt Janotova 12 od 22.10.2014.
Uznesenie č. 597/2014 (27.MiZ, 28.10.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves žiada prednostu o analýzu nájmu priestorov ZŠ a SŠ, v ktorých prebieha krúţková
činnosť ţiakov týchto škôl, za účelom poskytnutia plnej výšky finančných prostriedkov z prenájmu
naspäť školám.
Termín: najbližšie zasadnutie MiZ
Komentár: Splnené.
Bola spracovaná analýza nájmov priestorov ZŠ, SŠ a MŠ, v ktorých prebieha krúţková činnosť ţiakov
a detí . Spracovaná analýza je prílohou materiálu „Plnenie uznesení MiZ splatných k 2. MiZ 2015“.
Uznesenie č. 1/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves
A. berie na vedomie
a) výsledky voľby starostu a výsledky volieb do miestneho zastupiteľstva
b) vystúpenie novozvolenej starostky
B. konštatuje, že
a) poslankyňa Dana Čahojová sa písomne vzdala svojho poslaneckého mandátu z dôvodu jej zvolenia
za starostku mestskej časti, čím podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zanikol jej mandát poslanca miestneho zastupiteľstva.
b) podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1991 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov nastupuje za poslankyňu miestneho zastupiteľstva ako náhradníčka JUDr. Mária
Khuriová, ktorá vo volebnom obvode č.3 získala 769 platných hlasov.
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C. konštatuje, že
a) zvolená starostka mestskej časti Bratislava - Karlova Ves Dana Čahojová zloţila
zákonom predpísaný sľub starostu obce
b) zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Ing. Igor Bendík
Ing. Martin Berta CSc.
Zdeněk Borovička
Mgr. Peter Buzáš
Ing. Vladimír Dulla
Ing. Iveta Hanulíková
Mgr. Ján Horecký
Miroslav Kadnár
Ing. Juraj Kmeťko
Robert Krampl
Mgr. Ján Labuda
Ing. Peter Lenč
JUDr. Iva Lukačovičová
Ing. Pavol Martinický
Ing. Petra Nagyová-Dţerengová
Mgr. Lívia Poláchová
Ing. Rudolf Rosina
Mgr. Richard Savčinský
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
Ing. Zuzana Volková
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník
Ing. Daniela Záhradníková
Mgr. Marcel Zajac
Mgr. Ing. Anna Zemanová
a náhradníčka nastúpená na uprázdnený mandát poslanca JUDr. Mária Khuriová zloţili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Komentár: Splnené.
Výsledky volieb boli zverejnené na webovej stránke MČ a na informačnej tabuli pri vchode do
budovy MÚ.
Uznesenie č. 2/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na doplňujúci návrh poslanca Záhradníka:
A. zriaďuje
Miestnu radu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
B. určuje
počet členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v 7.
volebnom období na 8.
C. volí
za členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves týchto
poslancov:
1. Mgr. Peter Buzáš
2. Ing. Peter Lenč
3. Mgr. Richard Savčinský
4. RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
5. JUDr. PhDr. Branislav Záhradník
6. Mgr. Marcel Zajac
7. Ing. Mgr. Anna Zemanová
Komentár: Splnené.
Informácia o zvolení poslancov za členov miestnej rady bola zverejnená na webovej stránke MČ.

24

Uznesenie č. 3/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na doplňujúci návrh poslanca Záhradníka:
A. zriaďuje
komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nasledovne:
1. Komisia finančná a podnikateľská
2. Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja
3. Komisia pre ţivotné prostredie a ochranu prírody
4. Komisia výstavby a územného plánu
5. Komisia školstva, mládeţe a športu
6. Komisia pre kultúru a médiá
7. Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
8. Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov
9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
B. volí
do funkcie predsedov komisií miestneho zastupiteľstva poslancov nasledovne:
1. Branislav Záhradník - Komisia finančná a podnikateľská
2. Peter Buzáš - Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja
3. Mária Khuriová - Komisia pre ţivotné prostredie a ochranu prírody
4. Marcel Zajac - Komisia výstavby a územného plánu
5. Richard Savčinský - Komisia školstva, mládeţe a športu
6. Daniela Záhradníková - Komisia pre kultúru a médiá
7. Peter Lenč - Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
8. Ján Labuda - Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov
C. volí
za členov komisií miestneho zastupiteľstva poslancov nasledovne:
1. Komisia finančná a podnikateľská:
- Igor Bendík
- Martin Berta
- Peter Buzáš
- Vladimír Dulla
- Iveta Hanulíková
- Juraj Kmeťko
- Robert Krampl
- Marcel Zajac
2. Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja:
- Vladimír Dulla
- Peter Lenč
- Juraj Kmeťko
- Robert Krampl
- Zuzana Volková
- Anna Zemanová
3. Komisia pre ţivotné prostredie a ochranu prírody:
- Iva Lukačovičová
- Lívia Poláchová
- Richard Savčinský
- Jaromír Šíbl
4. Komisia výstavby a územného plánu:
- Martin Berta
- Vladimír Dulla
- Mária Khuriová
- Pavol Martinický
- Jaromír Šíbl
- Anna Zemanová
5. Komisia školstva, mládeţe a športu:
- Igor Bendík
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6.

7.

8.

9.

- Zdeněk Borovička
- Ján Horecký
- Miroslav Kadnár
- Iva Lukačovičová
- Zuzana Volková
- Marcel Zajac
Komisia pre kultúru a médiá:
- Peter Buzáš
- Pavol Martinický
- Petra Nagyová-Dţerengová
- Lívia Poláchová
- Branislav Záhradník
Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy:
- Zdeněk Borovička
- Ján Horecký
- Miroslav Kadnár
- Ján Labuda
- Rudolf Rosina
- Branislav Záhradník
- Anna Zemanová
Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov:
- Juraj Kmeťko
- Petra Nagyová-Dţerengová
- Rudolf Rosina
- Daniela Záhradníková
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
- Igor Bendík – za Slobodu a solidaritu (SaS)
- Peter Buzáš – za Občiansku-konzervatívnu stranu (OKS)
- Iveta Hanulíková – za SMER – sociálna demokracia
- Mária Khuriová – za SIEŤ
- Peter Lenč – za Kresťansko-demokratické hnutie (KDH)
- Petra Nagyová-Dţerengová – za MOST – HÍD
- Jaromír Šíbl – za Zmenu zdola – Demokratickú úniu (ZZ-DU)
- Anna Zemanová – za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti (OĽaNO)
- Branislav Záhradník – zástupca nezávislých poslancov

D. volí
do funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov:
Igor Bendík – od 1.1.2015 do 31.12.2015
Peter Lenč – od 1.1.2016 do 31.12.2016
- Peter Buzáš – od 1.1.2017 do 31.12.2017
- Anna Zemanová – od 1.1.2018 do termínu konania volieb do orgánov obecnej
samosprávy v roku 2018
Komentár: Splnené.
Informácia o zloţení komisií miestneho zastupiteľstva bola zverejnená na webovej stránke MČ,
prednosta určil tajomníkov jednotlivých komisií spomedzi zamestnancov miestneho úradu.
Uznesenie č. 4/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na doplňujúci návrh poslancov Záhradníka a Buzáša:
schvaľuje
starostke Dane Čahojovej v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat vo výške 2980
Eur od 15.12.2014.
Komentár: Splnené.
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Starostke Dane Čahojovej bol v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov priznaný mesačný plat vo
výške 2980 Eur. Starostka dostala na základe uznesenia oznámenie.
Uznesenie č. 5/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
schvaľuje
za sobášiacich v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves týchto poslancov:
1. Mgr. Peter Buzáš
2. Mgr. Lívia Poláchová
3. Mgr. Richard Savčinský
4. Mgr. Marcel Zajac
Komentár: Splnené.
Poslanci schválení za sobášiacich boli zakomponovaní do plánu sobášnych dní v roku 2015. Všetci
sobášiaci boli elektronicky oboznámení s harmonogramom, kto a kedy bude sobášiť.
Uznesenie č. 6/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves berie na vedomie Harmonogram stretnutí poslancov miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s občanmi na rok 2015.
Komentár: Splnené.
Harmonogram stretnutí bol zverejnený na webovej stránke MČ. Vedúci organizačného referátu
priebeţne kontaktuje poslancov v súvislosti s konaním tzv. poslaneckej hodiny v zmysle vyššie
uvedeného harmonogramu stretnutí.
Uznesenie č. 7/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na pozmeňujúci návrh poslancov Dullu, Záhradníka a Zajaca:
A. neschvaľuje rozpočet Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2015.
B. žiada starostku zabezpečiť dôsledné dodrţiavanie podmienok pre rozpočtové provizórium
upravené v § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Komentár: Plní sa.
Mestská časť zabezpečuje dodrţiavanie podmienok rozpočtového provizória v súlade s §11, zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Uznesenie č. 8/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves odvoláva s okamţitou účinnosťou Ing. Igora Valigu z funkcie vedúceho
KŠK.
Komentár: Splnené.
Uznesenie č. 9/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na pozmeňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca:
A. žiada bývalú starostku a poslankyňu Ing. Ivetu Hanulíkovú písomne odôvodniť nečerpanie
dovolenky počas výkonu funkcie starostky mestskej časti v rokoch 2013 a 2014.
T: 31. 12. 2014
B. žiada prednostu preveriť skutočnosti uvádzané v materiáli a na najbliţšie riadne zasadnutie
komisie finančnej a podnikateľskej predloţiť materiál doplnený o výsledok previerky a zdôvodnenie
nečerpania dovolenky.
T: podľa textu
Komentár:Splnené.
Skutočnosti uvádzané v materiáli boli preverené a výsledky následne predloţené na riadne zasadnutie
komisie finančnej a podnikateľskej.
Uznesenie č. 10/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves na pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka:
A. nevyhovuje
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protestu prokurátora vo veci nezákonnosti uznesenia miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves
č. 76/2003 z 28.3.2003 v časti bodu 5.
B. ruší
uznesenie miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves č. 76/2003 z 28.3.2003 v časti bodu 5.
Komentár: Splnené.
Stanovisko zastupiteľstva bolo písomne oznámené prokurátorovi
Uznesenie č. 11/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves v časti A. deklaruje svoj záujem o to, aby sa ďalšia stavebná činnosť na
Dlhých dieloch, ktoré sú súčasťou mestskej časti Bratislava - Karlova Ves nepovoľovala a nediala
pred tým ako mestská časť ukončí v minulosti začaté aktivity k regulácií jednotlivých území v tomto
priestore našej mestskej časti.
B. žiada
starostku vyzvať listom primátora mesta Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnala, LL.M. o včasne
informovanie a umoţnenie uplatnenia aktívnej súčinnosti orgánov mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves pri vydávaní vyjadrení hlavného mesta Bratislavy k investičnej činnosti na území mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, do doby kým nebude ukončená regulácia tohto územia prostredníctvom
územných plánov zón.
T: ihneď
Komentár: Splnené.
C. schvaľuje
znenie listu adresovaného primátorovi hlavného mesta Bratislava JUDr. Ivo Nesrovnala LL.M., ktorý
je prílohou tohto uznesenia:
„Váţený pán primátor,
s veľkým záujmom sledujeme Vaše postoje k nášmu mestu ako celku, ale aj ku kaţdej jeho mestskej
časti. Stotoţňujeme sa s hlavnou definíciou Vášho chápania mesta, ktoré by v prvom rade malo byť
funkčným, dôstojným, zdravým a príjemným miestom pre ţivot jeho obyvateľov.
V našom meste bude určite treba napraviť mnohé dôsledky zlých rozhodnutí z minulosti.
Nepochybujeme, ţe sa k tomu postavíte s razanciou a zmyslom pre právo a spravodlivosť, a hlavne so
zdravým rozumom.
Rovnako dôleţité bude od samého začiatku vyvarovať sa prijímaniu vlastných zlých rozhodnutí.
Ako právoplatne zvolení zástupcovia obyvateľov Karlovej Vsi, obraciame sa na Vás v ich záujme
i v záujme všetkých obyvateľov Bratislavy. Ţiadame Vás, aby ste nevydávali bez súčinnosti s orgánov
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves stanoviská hlavného mesta Bratislavy k investičným zámerom
plánovaným na území Karlovej Vsi osobitne Dlhých dielov, Karloveskej zátoky a Starých gruntov,
ktoré sú súčasťou mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, najmenej dovtedy, kým naše zastupiteľstvo
neschváli jednotlivé územné plány zón, ktoré sú v pokročilom stupni rozpracovanosti, a nevytvorí tak
spodrobňujúci regulačný rámec platného územného plánu Hlavného mesta SR Bratislava.
Dôvodom tejto ţiadosti je v prvom rade stav kvality bývania a ţivota v našej mestskej časti. Verte
nám a našim spoluobčanom, ktorých vôle sme odrazom. Kaţdá ďalšia stavba na Dlhých dieloch,
v Karloveskej zátoke na Starých gruntoch. znamená zníţenie kvality ţivota nielen súčasných, ale aj
potenciálnych budúcich obyvateľov. Hustota osídlenia, zniţovanie voľných, likvidovanie zelených,
voľnému času slúţiacich zón, zniţovanie kvality občianskej vybavenosti, zniţovanie kvality dopravnej
obsluţnosti, to všetko prinesie kaţdá nová stavba zohľadňujúca iba ekonomické zhodnotenie
vlastníctva.
Druhým dôvodom našej ţiadosti je skutočnosť, ţe územné plány zón, ktorým sa od roku 2010 naša
mestská časť venuje, a ktoré boli aj dôvodom na vyhlásenie dnes platných stavebných uzáver,
z rôznych príčin nie sú ukončené. Je preto veľmi reálne, ţe stavebné uzávery skončia pred ich
schválením zastupiteľstvom mestskej časti. V prílohe posielame zoznam územných plánov zón
s popisom ich stavu. Tieţ prikladáme odhad pripravený zamestnancom, ktorý túto činnosť
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zabezpečuje, dokedy v ideálnom prípade budú územné plány jednotlivých zón pripravené na
hlasovanie poslancov MČ Bratislava - Karlova Ves.
Váţený pán primátor, ak nastane situácia, ktorú s nevôľou očakávame, a vybrané časti územia
mestskej časti, hlavne v obytnom súbore Dlhé diely, po skončení stavebných uzáver nebudú
zregulované tak, aby ich ďalší rozvoj nemohol mať ţivot zničujúci charakter, budete Vy a Vám
podriadený magistrát hlavného mesta SR Bratislava tým dôleţitým partnerom, ktorý bude môcť
pomáhať ochrániť kvalitu ţivota Karlovešťanov, nielen z Dlhých dielov, Karloveskej zátoky a Starých
gruntov.
poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves“
D. poveruje prednostu
aby vypracoval zoznam plánov územných zón s popisom ich stavu a dal aj kvalifikovaný odhad
dokedy budú môcť byť návrhy plánov územných zón predloţené na hlasovanie poslancov.
Komentár: Splnené.
Podrobná informácia o plnení uznesenia sa nachádza v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k
2.MiZ 2015“
E. žiada starostku
pozvať primátora mesta na spoločnú prechádzku obytným súborom Dlhé diely.
Komentár: Plní sa.
Konkrétny termín spoločnej prechádzky zatiaľ nebol stanovený.
Uznesenie , č. 12/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej
časti Bratislava – Karlova Ves v časti A. volí podľa čl. 5 ods. 2 organizačného poriadku Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
Jaromíra Šíbla na funkciu tajomník Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s
účinnosťou od 1. januára 2015 a v zmysle § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších
predpisov mu určuje poslaneckú odmenu vo výške 60% z 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
Komentár: Splnené.
B. dopĺňa
pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti schválené
uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 90/2007 dňa
25.9.2007, účinné od 1. októbra 2007 takto :
V § 2, ods. 1 doplní písmeno b1) takto: „poslaneckú odmenu tajomníkovi Miestnej rady Mestskej
časti Bratislava – Karlova Ves“.
V texte sa doplní § 5a), ktorý znie:
§5a) Poslanecká odmena tajomníkovi miestnej rady
„Poslanecká odmena tajomníka miestnej rady je 60% z 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok.“
V texte sa doplní v § 7 nový odsek (5), ktorý znie:
„Mimoriadne odmeny tajomníkovi miestnej rady schvaľuje štvrťročne miestne zastupiteľstvo.“
Komentár: Splnené.
V Bratislave, 4. februára 2015

Ing. Janka Mahďáková
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MIESTNY

KONTROLÓR

MESTSKEJ

ČASTI

BRATISLAVA – KARLOVA VES

ING.JANKA MAHĎÁKOVÁ

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Uznesenie č. 191/2012 – informácia o plnení uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves na svojom rokovaní dňa
27. marca 2012 prijalo uznesenie č. 191/ 2012, ktoré následne (na tom istom rokovaní)
pozmenilo uznesením č. 207/2012. Toto uznesenie upravuje podmienky prevádzkovania
a s tým súvisiace kompetenčné vzťahy pri platbách za vyuţívanie bazéna pri základnej škole
Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici. V časti G prijatého uznesenia uloţilo miestnej
kontrolórke, aby preverovala napĺňanie tohto uznesenia a informovala miestne zastupiteľstvo
na kaţdom jeho zasadnutí. Nakoľko toto uznesenie bolo prijatím uznesenia č. 405/2012 dňa
25.6.2013 a unesenia č. 317/2013 zo dňa 29.1.2013 zmenené, čím sa stali niektoré jeho časti
neaktuálnymi, a svojom rokovaní 11. februára 2014 miestne zastupiteľstvo uznesením
č.483/2014/D zrušilo neaktuálne časti uznesenia č. 191/2012/C a 191/2012/F .
V predloţenej informácii predkladám informáciu o stave plnenia ku dňu 10.február 2015.
Znenie uznesenia č. 191/2012 v znení uznesenia č. 483/2014/D ( 11.2.2014):
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na pozmeňujúci návrh
poslanca Ţiačika a poslankyne Čahojovej
A. berie na vedomie návrh riaditeľky ZŠ A. Dubčeka na riešenie platenia energií.
B. žiada v súlade s návrhom riaditeľky ZŠ A. Dubčeka, aby ZŠ A. Dubčeka
a) finančné prostriedky určené na platenie energií v rámci finančných prostriedkov
preneseného výkonu štátnej správy a v rámci originálnych kompetencií pouţila výlučne na
platenie energií,
b) finančné prostriedky poskytované nájomcami nebytových priestorov a bytov v oboch
budovách základnej školy poskytnuté ako príspevok na energie pouţila výlučne na platenie
energií,
c) finančné prostriedky poskytované Karloveským športovým klubom (KŠK) za uţívanie
bazéna od 16.00 – 20.00 hodiny pracovného dňa pouţila výlučne na platenie energií,
d) ţiadala od subjektov, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves a uţívajú bazén do 16.00 pracovného dňa poskytnutie príspevku na energie vo
výške 20 €/hodinu,
e) poţiadala jednotlivých dodávateľov energií o rovnomerné zálohové platby za dodávku
energií,
f) uzavrela s KŠK zmluvu o úprave povinností pri prevádzke bazéna.
T: trvalá úloha
D. ukladá riaditeľovi KŠK zapracovať schválené zmeny o úprave povinností pri prevádzke
bazéna do zmluvy medzi KŠK a ZŠ A. Dubčeka a zabezpečiť jej podpis obidvoma stranami.
E. ukladá prednostovi zabezpečiť, aby subjekty, ktoré vyuţívajú bazén v čase od 8.00 do
16.00 a ktorých zriaďovateľom nie je MČ Bratislava - Karlova Ves, prispievali za vyuţívanie
bazéna vo výške 20 €/hod. na energie. Táto suma musí byť prevedená na účet ZŠ A. Dubčeka
vopred, a to najneskôr deň pred vyuţívaním bazéna.
T: od apríla 2012
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G. ukladá miestnej kontrolórke, aby preverovala napĺňanie tohto uznesenia a informovala
miestne zastupiteľstvo na kaţdom jeho zasadnutí.
T: trvalá úloha
Bolo zistené:
B. žiada v súlade s návrhom riaditeľky ZŠ A. Dubčeka, aby ZŠ A. Dubčeka
a) finančné prostriedky určené na platenie energií v rámci finančných prostriedkov
preneseného výkonu štátnej správy a v rámci originálnych kompetencií pouţila výlučne na
platenie energií,
Zistený stav:
Plní sa čiastočne. Kontrolnou činnosťou bolo zistené, ţe z normatívnych finančných
prostriedkov poukazovaných škole štátom na mzdový a prevádzkový je zabezpečované
vyplácanie miezd nielen z časti normatívu určeného na mzdy, ale čiastočne aj
z prevádzkového normatívu, nakoľko samotný mzdový normatív nepokrýva celkovú potrebu
mzdových nákladov vnikajúcich v škole. Táto skutočnosť nie je v rozpore s platnými
právnymi predpismi, je však jedným z dôvodov, ktoré spôsobujú, ţe škola vytvára dlh voči
dodávateľom energií, najmä tepla.
b) finančné prostriedky poskytované nájomcami nebytových priestorov a bytov v oboch
budovách základnej školy poskytnuté ako príspevok na energie pouţila výlučne na platenie
energií,
Zistený stav:
Plní sa. Kontrolnou činnosťou bolo zistené, ţe v rozsahu ročných príjmov a výdavkov boli
príjmy za úhradu energií od cudzích subjektov pouţité na platby energií dodávateľom.
c) finančné prostriedky poskytované Karloveským športovým klubom (KŠK) za uţívanie
bazéna od 16.00 – 20.00 hodiny pracovného dňa pouţila výlučne na platenie energií,
Zistený stav:
Splnené. Dokladované výpisom z účtu školy.
Poznámka: Toto uznesenie bol doplnené, s účinnosťou od 1.7.2013 – 30.6.2014 bola
uznesením č.405/2013 zverená do správy prevádzka bazéna Základnej škole Alexandra
Dubčeka, Majerníkova 62 Bratislava, následne uznesením č. 518/2014/E na obdobie od
1.7.2014 do 30.6.2015, za týchto podmienok
a) základná škola bude zabezpečovať prevádzku bazéna počas celého času zverenia, vrátane
úhrady beţných nákladov,
b) mestská časť bude uzatvárať zmluvy o vyuţívaní bazéna počas pracovných dní (v čase
od 15.30) a počas víkendov a sviatkov (v celom čase), pričom úhrady uţívateľov bazéna
(príspevok na energie) budú priamo uhrádzané na účet základnej školy a úhrady uţívateľov
bazéna (nájom) budú uhrádzané na účet mestskej časti ako príjem do Fondu rozvoja športu
a telovýchovných zariadení mestskej časti,
c) bazén bude otvorený pre verejnosť počas pracovných dní v utorky (20.00 – 22.00) a štvrtky
(20.00 – 22.00), pričom zabezpečovanie prevádzkovania bazéna pre verejnosť bude
vykonávať Karloveský športový klub, ktorý bude uhrádzať príspevok na energie priamo
na účet základnej školy.
d) ţiadala od subjektov, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves a uţívajú bazén do 16.00 pracovného dňa poskytnutie príspevku na energie vo
výške 20 €/hodinu,
Zistený stav:
31

Plní sa.
Pre školský rok 2014/2015 poţiadali subjekty Súkromná základná škola ESRIT, Súkromné
gymnáziom EPRIT, o.z. a Gymnázium L. Sáru o moţnosť vyuţívania bazéna počas
vyučovacích hodín, oba po 2 hodiny do týţdňa. Riaditeľka školy súhlasila za podmienok
určených uznesením. V školskom roku 2014/2015 pokračuje vo vyuţívaní bazéna Súkromná
škola a gymnázium ESPRIT, o.z. za podmienok určených uznesením, platba bude realizovaná
2x ročne, po uplynutí 1. polroku a na konci školského roku.
e) poţiadala jednotlivých dodávateľov energií o rovnomerné zálohové platby za dodávku
energií,
Zistený stav:
Plní sa.
Bola uzatvorená dohoda o preddavkových platbách k zmluve o dodávke a odbere tepla medzi
odberateľom ZŠ A. Dubčeka a Bratislavskou teplárenskou a.s., kde sa odberateľ zaviazal
v období od 1.1.2013 uhrádzať preddavkové platby vo výške 3 500,-€ mesačne.
f) uzavrela s KŠK zmluvu o úprave povinností pri prevádzke bazéna.
Zistený stav:
Splnené.
Poznámka: doplnené od 1.7.2013 uznesením č. 405/B/2013, ktorým zverilo miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s účinnosťou od 1.7.2013 – 30.6.2014
Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 Bratislava, následne uznesením
č. 518/2014/E na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015, do správy prevádzku bazéna za týchto
podmienok:
a) základná škola bude zabezpečovať prevádzku bazéna počas celého času zverenia, vrátane
úhrady beţných nákladov,
b) mestská časť bude uzatvárať zmluvy o vyuţívaní bazéna počas pracovných dní (v čase
od 15.30) a počas víkendov a sviatkov (v celom čase), pričom úhrady uţívateľov bazéna
(príspevok na energie) budú priamo uhrádzané na účet základnej školy a úhrady uţívateľov
bazéna (nájom) budú uhrádzané na účet mestskej časti ako príjem do Fondu rozvoja športu
a telovýchovných zariadení mestskej časti,
c) bazén bude otvorený pre verejnosť počas pracovných dní v utorky (20.00 – 22.00) a štvrtky
(20.00 – 22.00), pričom zabezpečovanie prevádzkovania bazéna pre verejnosť bude
vykonávať Karloveský športový klub, ktorý bude uhrádzať príspevok na energie priamo
na účet základnej školy.
Zistený stav:
V školskom roku 201/2015 bolo plávanie klubov zahájené v septembri. V prvých týţdňoch
boli riešené nezrovnalosti v rozdelení tréningových hodín, tejto problematike sa venovala na
mimoriadnom zasadnutí 1.októbra 2014 aj komisia pre šport. Po dosiahnutí dohody medzi
jednotlivými klubmi je bazén vyuţívaný 7 klubmi, s ktorými sú uzatvorené zmluvy.
Platby za nájom (10,- €) sú uhrádzané na účet mestskej časti, platby za energie (35,- €)
v zmysle zmlúv s jednotlivými subjektmi na účet školy. Platobná disciplína je pravidelne
sledovaná Referátom podnikateľských činností, obchodných sluţieb a nebytových priestorov
(nájomné) a školou (energie) a subjekty sú v prípade omeškania platby okamţite vyzývané na
úhradu.
Plávanie pre verejnosť je realizované prostredníctvom Karloveského športového klubu, čo
znamená, ţe KŠK škole uhrádza 35,- € za kaţdú hodinu.
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Náklady spojené s prevádzkovaním plávania pre verejnosť za obdobie september aţ
december 2013 predstavovali pre KŠK rozdiel medzi príjmami výdavkami vo výške mínus
2 808,49 €.
V roku 2014 doteraz náklady spojené s prevádzkovaním plávania pre verejnosť za obdobie
január – december predstavovali pre KŠK rozdiel medzi príjmami 1 429,00 € a výdavkami
4 422,98 € vo výške mínus 2 993,98 €.
Príjmy 2014
január
február marec apríl –
máj –
jún –
október november december

Výdavky 2014
07.02.2014
07.02.2014
13.02.2014
11.03.2014
11.03.2014
09.04.2014
09.04.2014
15.04.2014
12.05.2014
12.05.2014
05.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
03.07.2014
03.07.2014
9.10. 2014
15.10.2014
06.11.2014
06.11.2014
02.12.2014
02.12.2014
13.01.2015
13.01.2015

7 dní
5 dní
8 dní
7 dní
7 dní
8 dní
7 dní
8 dní
6 dní

1 429,00 €
215,50 €
165,00 €
219,00 €
187,00 €
107,50 €
171,50 €
126,50 €
163,00 €
74,00 €

4 422,98 €
117,94 € celková cena práce za dohodu o pr.činnosti
(obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace) 7 dní x 2,5 hod = 17,5 hodín á 5,50€ br/hod /január
70,76 € celková cena práce za dohodu o br.pr.štud.
( plavčík ) 7 dní x 1,5 hod = 10,5 hodín á 5,50 € br/hod/ január
7,57 € kábel do PC k registračnej pokladni (povinnosť od r.2014 )
84,24 € ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace)
50,53 € ccp za dohodu o br.pr.štud. ( plavčík ) 5 dní /február)
89,05 € ccp za dohodu o br.pr.štud. ( plavčík ) 8 dní /marec)
134,80 € ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace)
179,35 € poistka za bazén 22.4. 2014 – 22.10.2014)
77,90 € ccp za dohodu o br.pr.štud. ( plavčík ) 7 dní /apríl)
117,94 € ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace)
1 400,00 € faktúra ZŠ A.Dubčeka za január – marec za energie)
70,90 € ccp za dohodu o br.pr.štud. ( plavčík)
117,94 € ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace)
80,87 € ccp za dohodu o pr.činnosti ( plavčík )
134,80 € (ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace)
980,00 € (faktúra ZŠ AD za energie za apríl a máj ( 14 dníx2hod x35€ )
179,35 € poistka za bazén 22.10.2014 - 22.4.2015
107,84 € ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace) október 2014
80,87 € ccp za dohodu o br.práci štud. ( plavčík ) október 2014
107,84 € ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace) november 2014
80,87 € ccp za dohodu o br.práci štud. ( plavčík ) november 2014
101,09 € ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace) december 2014
50,53 € ccp za dohodu o br.práci štud. ( plavčík ) december 2014

D. ukladá riaditeľovi KŠK zapracovať schválené zmeny o úprave povinností pri prevádzke
bazéna do zmluvy medzi KŠK a ZŠ A. Dubčeka a zabezpečiť jej podpis obidvoma stranami.
Zistený stav:
Splnené.
E. ukladá prednostovi zabezpečiť, aby subjekty, ktoré vyuţívajú bazén v čase od 8.00 do
16.00 a ktorých zriaďovateľom nie je MČ Bratislava - Karlova Ves, prispievali za vyuţívanie
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bazéna vo výške 20 €/hod. na energie. Táto suma musí byť prevedená na účet ZŠ A. Dubčeka
vopred, a to najneskôr deň pred vyuţívaním bazéna.
Zistený stav:
Plní sa.
Pre školský rok 2014/2015 pokračuje vo vyuţívaní bazéna Súkromná škola a gymnázium
ESPRIT, o.z. za podmienok určených uznesením, platba bude realizovaná 2x ročne, po
uplynutí 1. polroku a na konci školského roku.

V Bratislave, 2. februára 2015

Spracoval: Ing. Janka Mahďáková

34

MIESTNY

KONTROLÓR

MESTSKEJ

ČASTI

BRATISLAVA – KARLOVA VES

ING.JANKA MAHĎÁKOVÁ

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

MESAČNÁ KONTROLA HOSPODÁRENIA ZŠ A. DUBČEKA
Uznesenia č. 497/2014 a 488/2014 – informácia o plnení uznesení
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa
11.2.2014 prijalo uznesenie č. 488/2014 na základe Správy o výsledkoch kontroly čerpania
rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62,
Bratislava.
V časti C. žiada miestnu kontrolórku, aby informovala miestne zastupiteľstvo na kaţdom
rokovaní o aktuálnom stave hospodárenia ZŠ A. Dubčeka a o jeho moţných rizikách, ako
trvalú úlohu.
V časti E. žiada prednostu, aby v spolupráci s Radou školy, komisiou pre školstvo a mládeţ,
školským oddelením a školským úradom MÚ predloţil návrh plánu na ozdravenie
hospodárenia školy a opatrení na odstránenie nedostatkov zistených auditom s termínom
plnenia 17.6.2014
Na rokovaní 15.4.2014 uznesením č. 497/2014/B. žiada miestnu kontrolórku, aby
skontrolovala účinnosť prijatých opatrení na základe výsledkov kontroly účtovníctva v ZŠ
Majerníkova 62 v termíne 30.6.2014 a v časti C. žiada miestnu kontrolórku o pravidelnú
mesačnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov a hospodárenia v ZŠ Majerníkova
s termínom ihneď.
V zmysle týchto uznesení predkladám informáciu o ich priebežnom plnení.
Závery, ktoré boli konštatované v predkladanej správe o výsledkoch kontroly účtovníctva
a čerpaní rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii ZŠ A. Dubčeka na
Majerníkovej 62 (citujem):
1. Škola nezostavila rozpočet podľa normatívu a pridelených zdrojov z MČ. Výdavky
neboli kryté pridelenými zdrojmi.
2. V členení rozpočtových výdavkov prenesených kompetencií zvýšila poloţku osobné
náklady a zníţila poloţku na prevádzku.
3. Výdavky financované podľa zdrojov presunula – zníţením zo zdroja 111 – ŠR na
prevádzku /- teplo/ a zvýšenie tejto poloţky zo zdroja 41 – originálne kompetencie.
Pričom tieto neboli kryté odsúhlasenými zdroji z MČ.
4. Účtovníctvo nie je vedené priebeţne, úplne a správne , preto neposkytuje hodnoverné
informácie.
5. Pri úhrade záväzkov poškodzuje veriteľa – dodávateľa tepla tým, ţe uprednostňuje
iných. Omeškaním platieb vznikla sankcia vo výške 10 315 €.
6. Celkový záväzok – dlh za energie k 31.10.2013 nie je jednoznačný, preto je potrebné
overiť stav dlhu u dodávateľa.
7. Náklady na energie v prenajatých priestoroch vyčíslené podľa normatívov nepostačujú
na krytie potrieb.
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8. Zvýšenie normatívu zo ŠR – rozdiel medzi odsúhlasenými zdrojmi a rozpočtom školy,
ktorý bude riešený magistrátom by mal byť pouţitý na úhradu prevádzkových
výdavkov – záväzkov na teplo a nie na iný účel.
Vedenie ZŠ A. Dubčeka predloţilo Opatrenia na odstránenie nedostatkov kontroly (citujem):
1. Ing. Horváthovej bolo oznámené ţe dňom, kedy nastúpi nová ekonómka rozviaţeme
s ňou pracovný pomer.
2. Od 1.1.2014 máme nový účtovný program, do ktorého sú zadané aj nezaplatené
faktúry, nakoľko sa to v predchádzajúcom programe nedalo zadať a kontrolou nám
bolo vytknuté, ţe nie je prehľad o záväzkoch voči dodávateľom.
3. Mesačne odovzdávame Ing. Mahďákovej výkaz (ktorý ona vypracovala) o príjmoch,
výdavkoch a stave pohľadávok.
4. Všetky príjmy, ktoré dostávame za energie sú pomerne rozdelené medzi úhrady faktúr
všetkých dodávateľov energií.
5. S Bratislavskou teplárenskou a.s. sme podpísali dohodu o preddavkoch, ktoré si do
dnešného dňa plníme.
6. Nakoľko nevieme nájsť iné zdroje na vyrovnanie dlhu, poţiadali sme MČ o pomoc
tým, ţe nám poukáţu finančné prostriedky, ktoré získavajú z nájomného v budove na
Majerníkovej 60.
7. Urobili sme vnútornú kontrolu zaradenia pedagógov do platových tried.
Zo strany účtovníčky, resp. ekonómky školy (Ing. Horvátovej), boli spracované návrhy ktoré
boli predloţené na júnové rokovanie Rady školy (predpokladaný termín rokovania), ktoré by
mali byť nápomocné pri konsolidácii finančných prostriedkov školy. Podrobne boli návrhy
prezentované v predchádzajúcej správe o plnení uznesenia predkladanej na júnovom rokovaní
MiZ.
Rovnako bola predloţená inventarizácia pohľadávok a záväzkov ako za rok 2013, tak
i k aktuálnemu termínu ( podrobne v materiáli z júna).
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Zo strany oddelenia školstva a školského úrady sú na Radu školy predkladané návrhy na
ozdravenie:
Návrhy školského oddelenia/školského úradu na ozdravenie ZŠ Alexandra Dubčeka
(uznesenie č. 488/2014/E):
1. Zabezpečiť zvýšený dohľad školského oddelenia/školského úradu mestskej časti nad
hospodárením školy v spolupráci s miestnou kontrolórkou;
T: ihneď/ plnenie mesačne
Z: ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,
2. Dôsledne plniť dohodu o platbách preddavkov a záloh vyrovnávania dlhu školy voči
BAT, a.s.; zo strany školy predkladať mesačne informáciu
T: ihneď/ plnenie mesačne
Z: ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,
3. Prehodnotiť pracovné zmluvy všetkých
vynakladania mzdových prostriedkov školy;
T: k 01.09.2014
Z: riaditeľka školy

zamestnancov

s cieľom

zefektívnenia

4. Spracovať (po ročnom vyúčtovaní všetkých platieb ZŠ) prehľad o spotrebe energií
jednotlivých súčastí školy (budova Majerníkova 62, budova Majerníkova 60, bazén) a ich
reálnych
faktúrach a porovnať rozdiel medzi skutočnou spotrebou (platbami)
a finančnými prostriedkami, ktoré na energie dostáva ZŠ v rámci preneseného výkonu,
originálnych kompetencií a nájomných subjektov;
T: 30. 06. 2014
Z: ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,
5. Zaktualizovať nájomné zmluvy nájomcov s mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves,
zjednotiť podmienky prenájmu priestorov budovy Majerníkova 60
T: 31.8.2014
Z: právne oddelenie, oddelenie školstva, školský úrad, riaditeľka školy
6. Zrealizovať inštaláciu samostatných meracích zariadení (vodomery, elektromery...)
budovy Majerníkova 60 - z dôvodu konkrétnejšieho rozpočítania spotrebovaných energií
jednotlivými nájomcami;
T: 31. 08. 2014
Z: oddelenie školstva, riaditeľka školy
Odporúčania :
1. Schváliť oddlţenie školy zriaďovateľom - miestnym zastupiteľstvom schválená
návratná pôţička časti dlhu (44 202,04 Eur) problém nerieši, škola ju nemá z čoho
splácať a navyše zostáva splácanie ďalšej časti dlhu (BAT);
2. Finančné prostriedky z účtu MČ Bratislava - Karlova Ves za nájomné od
prenajímateľov priestorov v budove Majerníkova 60 (cca 36 000,- Eur/mesiac)
poukazovať Základnej škole A. Dubčeka na platby energií ;

37

V súčasnosti bola realizovaná časť z vyššie uvádzaných opatrení:

V ZŠ A. Dubčeka pracovala od júna do konca januára 2015 nová ekonómka, poţadované
informácie o rozpočtovom hospodárení ZŠ a vyţadované podklady boli spracúvané na
profesionálnej úrovni, spolupráca bola bezproblémová. V čase spracovania materiálu bol
s ekonómkou ukončený pracovný pomer z jej strany zo zdravotných dôvodov, škola zatiaľ
(3.2.2015) nemá náhradu.
Na mimoriadnom augustovom rokovaní miestne zastupiteľstvo spolu so schválením finančnej
výpomoci (podrobne v texte niţšie) prijalo návrhy opatrení, ktoré boli odporúčané uţ
v predchádzajúcom reporte o hospodárení školy a prerokované Radou školy 12.6.2014
(v texte vyššie uvedené ako Návrhy školského oddelenia/školského úradu na ozdravenie ZŠ
Alexandra Dubčeka) a splnomocnilo starostku vo veci konať.
Rada školy na svojom rokovaní poţadovala, aby náklady za budovu Majerníkova 60 znášala
Mestská časť Karlova Ves a nadväzne na to nepoţaduje prevod finančných prostriedkov
získaných z prenájmu priestorov v tejto budove.
Nakoľko nie je moţné oddeliť budovu fyzicky ako samostatné odberné miesto („odstrihnúť“),
preto sa zabezpečilo technické osamostatnenie budovy na Majerníkovej 60 z pohľadu odberu
jednotlivých médií inštaláciou meračov na vstupoch a zmluvným vzťahom medzi mestskou
časťou a základnou školou ( zverejnená na stránke mestskej časti dňa 2.9.2014:
http://www.karlovaves.sk/sites/default/files/zaznam/ZML_uhrada_mesacnych_nakladov_na_spotrebu_energii_ZS_Majernikova.pdf)).

Boli tieţ vypracované a podpísané dodatky k nájomným zmluvám s nájomcami v budove
Majerníková 60 s tým, ţe zálohové platby za energie budú platiť na účet mestskej časti.
Súčasne bola vypracovaná zmluva medzi mestskou časťou a základnou školou, na základe
ktorej mestská časť poukazuje základnej škole mesačne finančné sumy na základe údajov
z podruţných meračov, ktoré boli osadené v budove Majerníková 60.
Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 562/2014 na základe pozmeňujúceho návrhu poslancov
Bendíka a Zahradníka schválilo poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na
Majerníkovej ul. 62 vo výške 139 479,92 Eur, (zároveň aj pre Spojenú školu na Tilgnerovej
14 vo výške 38 798,25 Eur, pre ZŠ na Karloveskej 61 vo výške 44 414,44 Eur), na úhradu
dlţných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej, a.s, z rezervného fondu mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves s termínom úhrady do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti Dohôd o urovnaní medzi školami a Bratislavskou teplárenskou, a.s., ktorých
obsahom bude záväzok dlţníkov uhradiť dlţné čiastky do výšky schválenej finančnej
výpomoci a záväzok veriteľa stornovať všetky vystavené faktúry na úroky o omeškanie
alebo penále, ako aj vzdať sa všetkých nárokov na sankcionovanie predmetných škôl
z dôvodu omeškania úhrad k termínu uzavretia Dohôd o urovnaní. Tieto procesné úkony boli
zrealizované.

38

K jednotlivým bodom ozdravného programu:
1.Zabezpečiť zvýšený dohľad školského oddelenia/školského úradu mestskej časti nad
hospodárením školy v spolupráci s miestnou kontrolórkou;
T: ihneď/ plnenie mesačne
Z: ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,
Plní sa mesačne.
2.Dôsledne plniť dohodu o platbách preddavkov a záloh vyrovnávania dlhu školy voči BAT,
a.s.; zo strany školy predkladať mesačne informáciu
T: ihneď/ plnenie mesačne
Z: ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,
Plní sa mesačne.
3.Prehodnotiť pracovné zmluvy všetkých zamestnancov s cieľom zefektívnenia vynakladania
mzdových prostriedkov školy;
T: k 01.09.2014
Z: riaditeľka školy
Mzdové náklady predstavujú najväčšiu položku školy a spôsobujú vznik schodku,
nakoľko prostriedky štátu /prenesený výkon/ nepokrývajú aktuálne mzdové nároky
zamestnancov školy zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v plnom rozsahu.
Napriek tomu, že problematike začala škola venovať pozornosť, novo prijatá
pracovníčka (mzdárka) preverovala a spracúvala nové platové dekréty zamestnancov
školy s cieľom znížiť mzdové náklady, do dnešného dňa nie sú v tejto oblasti prijaté
úpravy, ktoré by mali vplyv na zlepšenie hospodárenia školy.
4.Spracovať (po ročnom vyúčtovaní všetkých platieb ZŠ) prehľad o spotrebe energií
jednotlivých súčastí školy (budova Majerníkova 62, budova Majerníkova 60, bazén) a ich
reálnych faktúrach a porovnať rozdiel medzi skutočnou spotrebou (platbami) a finančnými
prostriedkami, ktoré na energie dostáva ZŠ v rámci preneseného výkonu, originálnych
kompetencií a nájomných subjektov;
T: 30. 06. 2014
Z: ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,
Bude spracované po ročnom vyúčtovaní.
5.Zaktualizovať nájomné zmluvy nájomcov s mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves,
zjednotiť podmienky prenájmu priestorov budovy Majerníkova 60
T: 31.8.2014
Z: právne oddelenie, oddelenie školstva, školský úrad, riaditeľka školy
Boli vypracované a podpísané (okrem jedného nájomcu, s ktorým sa ešte rokuje) dodatky
k nájomným zmluvám s nájomcami v budove Majerníková 60 s tým, že zálohové platby
za energie budú platiť na účet MČ. Súčasne bola vypracovaná zmluva medzi MČ
a základnou školou, na základe ktorej bude MČ poukazovať ZŠ mesačne finančné sumy
na základe údajov z podružných meračov, ktoré boli osadené v budove Majerníková 60.
Zmluvné strany postupujú v zmysle zmlúv a platby prebiehajú tak, ako bolo zmluvne
dojednané.
6.Zrealizovať inštaláciu samostatných meracích zariadení (vodomery, elektromery...) budovy
Majerníkova 60 z dôvodu konkrétnejšieho rozpočítania spotrebovaných energií
jednotlivými nájomcami;
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T: 31. 08. 2014
Z: oddelenie školstva, riaditeľka školy
Nainštalované, odpočty zabezpečené.
Na základe pravidelnej komunikácie s ekonómkou školy, pani Červenkou a jej znalostí
a praktických skúseností prikladám jej zhodnotenie problematiky.
Všeobecné zhodnotenie hospodárenia školy za rok 2014
Základná škola A.Dubčeka (ďalej len „ZŠ“) v priebehu hospodárskeho roka 2014 disponuje
a hospodári finančnými prostriedkami zo zdrojov:
- štátny rozpočet – prenesený výkon
- zdroje od zriaďovateľa – originálne kompetencie
- iné – dary, refundácie energií...
ZŠ dlhodobo nie je schopná v reálnom čase t.j. v dobe splatnosti si plniť svoje záväzky voči
dodávateľom, nakoľko rozpočet školy je poddimenzovaný. Prostriedky zo zdroja ŠR –
prenesený výkon, sú účelovo viazané t.j. v prvom rade sa musia čerpať prostriedky na osobné
náklady (mzdy, odvody) a aţ následne všetko ostatné.
Z uvedeného vyplýva, ţe buď je nesprávne stanovený mzdový normatív MŠ SR, ktorý
nestačí pokryť potrebu finančných prostriedkov potrebných na mzdy, vyplývajúcich zo
zákona o odmeňovaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zo zákona
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, alebo sú mzdy
nadhodnotené uţ pri stanovovaní platu jednotlivým zamestnancom (nekryté rozpočtom),
alebo nie sú stanovené pravidlá pri nadčasoch a priznávaní nenárokových zloţiek platu
(priznané zloţky a vyplácané príplatky nekryté rozpočtom). Bola vykonaná kontrola
stanovenia platov a oprávnenosti vyplácania jednotlivých zloţiek platu školským oddelením
zriaďovateľa. Odporúčania z tejto kontroly neboli zohľadnené a naďalej sa pokračuje
v zauţívanej praxi, t.j. ţe zamestnancom sa priznáva všetko o čo poţiadajú aj napriek tomu,
ţe tieto ich poţiadavky sa môţu, ale nemusia akceptovať. Chcem podotknúť, ţe na túto
skutočnosť som neustále upozorňovala, avšak zo strany vedenia školy (riaditeľka,
zástupkyne) sa k tomuto problému buď nikto nevyjadril, alebo ho jednoducho ignorovali,
alebo bola argumentácia v tom zmysle „ako k tomu tí ľudia prídu“. Mzdovú agendu
zabezpečuje referentka – mzdárka, ktorá je neskúsená bez praxe. Náprava bola vykonaná
v oblasti vyplácania tzv. dorovnania platov pre nepedagogických zamestnancov. Táto čiastka
bola odňatá od 1.10.2014, nakoľko táto zloţka bola zákonodárcom zahrnutá priamo do
základnej zloţky platu k 1.1.2014 (bola navýšená základná zloţka platu) a v rámci tejto
úpravy zákona boli aj zamestnancom upravené platy. Nenárokovateľná zloţka tzv. dorovnania
platu z r. 2013 mohla byť podľa odporúčania ministerstva školstva ponechaná, avšak len
v tom prípade, ak na to rozpočtová organizácia má prostriedky v rozpočte. Vzhľadom k tomu,
ţe ZŠ vysoko prekračuje čerpanie rozpočtu (takmer celý rozpočet vyčerpajú mzdové
prostriedky a na ostatné výdavky nezvyšujú takmer ţiadne prostriedky z prideleného
rozpočtu), vyplácanie tejto zloţky platu bolo v rozpore s rozpočtovými pravidlami, a preto
bolo zastavené jej vyplácanie. Ďalšími úspornými opatreniami by malo byť riešenie
upratovania a prehodnotenie potreby súčasného stavu zamestnancov – upratovačiek/čov.
Z praxe vychádza skutočnosť, ţe v tejto oblasti počet zamestnancov je predimenzovaný (čas
stanovený na upratovanie je nevyuţívaný – upratovanie priestorov je vykonané za oveľa
kratší čas ako majú zamestnanci stanovené v pracovných zmluvách.
Aj v tejto oblasti je stanovené len odporúčanie stanovenia počtu zamestnancov na m2
upratovacej plochy. Tu škola vykoná optimalizáciu potreby zamestnancov k výkonu tejto
činnosti. Bolo by moţné uvaţovať aj o zakúpení upratovacieho stroja s prispením peňaţných
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prostriedkov od rodičov? Aj od toho záleţí akým smerom sa bude uberať vykonanie zmeny
v tejto oblasti – o koľko zamestnancov sa zníţi počet zamestnancov v tejto časti čerpania
mzdových (rozpočtových) prostriedkov.
Prevádzka budovy Majerníkova 60 (ďalej len „MA60“)
ZŠ je zmluvný partner s poskytovateľmi energetických médií (teplo, el,energia,voda,plyn)
a z tohto titulu nesie aj prvotné bremeno záväzku.
Riešenie:
Jednoznačne treba u zriaďovateľa Mestskej časti Karlova Ves (ďalej len „zriaďovateľ“)
vynútiť vyňatie budovy Majerníkova 60 (ďalej „MA60“) zo správy ZŠ, čím by sa zriaďovateľ
stal zmluvným partnerom aj voči poskytovateľom energetických médií a zároveň by ZŠ
odpadla starosť so zabezpečovaním dostatočnej obsadenosti nájomnými subjektmi, prípadne
iné povinnosti vo vzťahu k uvedenej budove MA60.
Ďalším riešením by bolo, keby zriaďovateľ ZŠ mesačne poukazoval paušálne preddavky na
energie a v stanovenom intervale (štvrťročne, polročne) by sa tieto zúčtovávali. Túto
alternatívu navrhovala aj pani Jurkovičová.
Stav: V priebehu mesiaca september ZŠ obdrţala od zriaďovateľa prvé dodatky
k uzatvoreným zmluvám s nájomníkmi budovy MA60. Dodatky sa týkajú zmeny úhrad za
energie v tom, ţe úhrady za refundáciu energií uţ nebudú zasielané na účet ZŠ, ale
zriaďovateľovi. Avšak zmena u dodávateľov energetických médií nebola vykonaná a všetky
náklady na energie naďalej znáša ZŠ. Nie je spracovaný ţiadny regulatív usmerňujúci tento
proces. Momentálne je stav taký, ţe príjmy za refundáciu energií škole boli odňaté, ale
výdavky na energie jej boli ponechané, čím sa ZŠ dostane ešte do väčšieho dlhu ako je
doteraz. Neviem zhodnotiť hospodárenie ZŠ v nasledujúcom období, nakoľko sa ku mne od
zriaďovateľa včas nedostávajú informácie, ktoré hospodárenie školy zásadne ovplyvňujú.
Refundáciu energií z MČ dostane ZŠ na základe odpisu stavov meračov, pričom ak je stav
merača nula (rozumej teplo počas nevykurovacej sezóny), tak aj refundácia je nula. Avšak
faktúra na preddavok tepla od BAT je v priemere kaţdý mesiac cca 16 tis EUR (z čoho
polovica by mala byť na MA60). Týmto systémom bude opätovne narastať dlh a to len za
teplo. Čo sa týka el.energie tam je situácia lepšia, nakoľko merače sú rozdelené. Neviem ako
je doriešená spotreba na spoločné priestory v budove MA60.
Zhrnutie:
Škola podľa predchádzajúceho systému, keď úhrady za refundáciu energií boli zasielané na
účet školy, mala mesačne príjem z MA60 cca 7 000 EUR. Podľa nového systému, keď
úhrady nám zasiela MČ podľa stavu meračov, tento príjem za mesiac september aţ december
na účet ZŠ v r. 2014 predstavuje čiastku 14 636,54 EUR. Z uvedeného vyplýva, ţe ani pri
starom systéme neboli pokryté výdavky na energie a teplo. Pri novom systéme je to „čistá
katastrofa“, pretoţe výdavky len na energie a teplo mesačne predstavujú čiastku cca 11
tis. EUR, ktoré dodávateľom musí zaplatiť ZŠ. Nikto z kompetentných nevie vysvetliť
ako túto situáciu riešiť. Tu chcem podotknúť, ţe refundácia energií v podstate vţdy
vykrývala nedostatok finančných prostriedkov na mzdy a tým, preto je ZŠ v omeškaní
s úhradami faktúr dodávateľom, čím vzniká škoda, nakoľko je vyrubovaný sankčný úrok
z omeškania z oneskorených úhrad dodávateľom.
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Prevádzka bazéna na Majerníkovej 62 (ďalej len „bazén“)
K prevádzke bazéna sa zo svojho pracovného zaradenia referenta ekonomických činností
neviem vyjadriť. Snáď len v tom, ţe ekonomické oddelenie spracováva podklady (zmluvy,
podklady k fakturácii), ktoré má k dispozícii. Vypracovanie podkladov k fakturácii nie je
v kompetencii ek. oddelenia. Zmluvy uzatvára zriaďovateľ a ostatné jednorazové vyuţívanie
bazéna - evidencia vyuţívania bazéna je v kompetencii správcu bazéna, ktorý by mal
automaticky a bezodkladne predkladať podklady k fakturácii.
POHĽADÁVKY a ZÁVAZKY
Čo sa týka pohľadávok a záväzkov tu je stav nasledovný:
Pohľadávky:
Pohľadávky sú uhrádzané riadne v dobe splatnosti, alebo len s minimálnym oneskorením. Dlh
na pohľadávkach z predchádzajúceho obdobia voči HAPPY DAYS je vyrovnaný. Ostáva
nedoriešená situácia s ESPRITOM, avšak tým, ţe predpis pohľadávky nebol v účtovníctve
zaznamenaný, táto situácia neovplyvňuje hodnotu majetku školy (hlavne teraz, keď príjmy od
tohto subjektu boli škole odňaté). Napriek tomu však chcem upozorniť na subjekt PWPT –
vyuţívanie bazéna, zo strany ktorého neustále dochádza k špekulatívnemu chovaniu vo
vzťahu k úhradám refundácií za energie. Uvedený subjekt nedodrţiava splátkový rozpis
úhrad, alebo nevykonáva platby vôbec. Svoj dlh si vyrovnáva aţ po upozorneniach, alebo aţ
na konci školského roka, kedy predkladá novú ţiadosť na vyuţívanie bazéna. Bolo by vhodné
sa touto situáciou zaoberať aj z pozície rady školy (podrobnejšie vysvetlenie vie podať p.
riaditeľka). Celkovo pohľadávky zo zmlúv za rok 2014 predstavujú hodnotu 12 508,94 EUR
a za rok 2015 (do 30.6.2015) 19 147,27 EUR.
Pri účtovaní predpisu pohľadávok a zároveň kontrole správnosti výpočtu refundácie energií za
vyuţívanie bazéna bola zistená nasledovná skutočnosť:
V zmysle uznesenia č. 317/2013/C v znení uznesenia č. 51/2014/E bola stanovená výška
poplatku uţívateľom bazéna na sumu 45,00 EUR/hod, z čoho výška príspevku na energie
predstavuje výšku 35,00EUR/hod. Po prevzatí uzatvorených zmlúv o nájme nebytových
priestorov so subjektmi na vyuţívanie bazéna som zistila, ţe zmluvy nie sú v Čl. V ods. 2, kde
sa pojednáva o výške príspevku na energie, uzatvárané v súlade s uznesením č. 317/2013 MiZ
MČ KV a to v tom, ţe výška príspevku na energie nebola stanovená v súlade s týmto
uznesením i napriek tomu, ţe v hore uvedenom článku zmluvy sa prenajímateľ, t.j. Mestská
časť – Karlova Ves pri stanovovaní príspevku odvoláva na predmetné uznesenie : „Zmluvné
strany sa dohodli na výške príspevku na energie v súlade s Uznesením č. 317/2013/C
v znení Uznesenia č. 518/2014/E miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Karlova Ves vo
výške 35 €. ...“ Ďalej chcem podotknúť, ţe v tejto časti je zmluva navyše zmätočná, nakoľko
je uvedená výška príspevku vo výške 35 EUR, avšak nie je uvedené, ţe táto výška príspevku
je za hodinu, tak ako je to stanovené v citovanom uznesení.
Doplnenie miestneho úradu: Výška príspevku na energie je stanovená – krátená v prípade,
ţe subjekt nevyuţíva celý bazén, ale len niektoré plavecké dráhy. Na základe vysvetlenia
právneho oddelenia bol tento postup aplikovaný od vzniku tohto uznesenie – nakoľko pri jeho
prijatí bola určená suma za prenájom celého bazéna, a keď subjekt vyuţíva len jeho časť,
prepočíta sa výška úhrady pomerným spôsobom.
Platobná disciplína je zmluvne dostatočne zabezpečená a škola dôsledne zabezpečuje
vymáhanie svojich pohľadávok.

42

Záväzky: Záväzky sa uhrádzajú podľa finančnej situácie. ZŠ je dlţníkom voči dodávateľom,
hlavne Bratislavskej teplárenskej spoločnosti (ďalej len „BAT“). Zriaďovateľ odsúhlasil
odĺţenie školy do 30.6.2014 voči BAT, čo však neznamená, ţe škole nevzniká nový dlh voči
tomuto dodávateľovi, nakoľko faktúry za teplo sa uhrádzajú len s časti sumou 3500 EUR
(zálohové platby) a kaţdý mesiac tým narastá opäť dlh. Ostatné dlhy voči dodávateľom nie sú
také výrazne.
Prevádzka ŠKD a ŠJ
Prevádzka školského klubu detí aj prevádzka školskej jedálne je konsolidovaná, nakoľko
okrem financovania obidvoch zariadení prostredníctvom originálnych kompetencií sú tieto
doplnené o príjem príspevku rodičov za školský klub a príspevok pre školskú jedáleň tzv.
réţia za cudzích stravníkov. Obidva príspevky sa v rovnakej výške bez krátenia refundujú
(ZŠ-zriaďovateľ-ZŠ) v štatúte originálnych kompetencií pre potreby prevádzky príslušného
zariadenia.
Chcem však poukázať na zlý stav kuchynských zariadení v školskej jedálne (vyplýva to
z došlých faktúr na opravy týchto zariadení). Bolo by vhodné vykonať revíziu nezávislým
odborníkom a následne rozhodnúť o ďalšom postupe, či by nebolo vhodné a ekonomicky
výhodnejšie postupne vymeniť poruchové zariadenia, nakoľko kaţdý mesiac sa v školskej
jedálni vykonávajú opravy toho ktorého zariadenia (cca v hodnote 250 – 300 EUR).
Základná škola
Je zrejmé, ţe nastavené financovanie zo štátneho rozpočtu normatívom na ţiaka nie je
vyhovujúce. Túto skutočnosť však ZŠ nevie ovplyvniť.
Nevyhnutné je hľadať rezervu a riešenie tam, kde je najväčší problém, a to sú mzdy.
- Je nesporné, ţe mzdy sú tá časť nákladov školy ktorá v súčasnom zloţení bude stále
čerpať rozpočet nad rámec pridelených prostriedkov na osobné náklady (mzdy).
Všeobecné zhodnotenie
Z pohľadu účtovníčky hospodárenie školy za obdobie roku 2014 hodnotím v tom zmysle, ţe
nie sú absolútne dodrţiavané rozpočtové pravidlá v oblasti miezd. V prvom rade chcem
poukázať na to, ţe v účtovníctve do 30.6.2014 neboli zaznamenané všetky účtovné
skutočnosti (časť pohľadávok bola evidovaná mimo účtovníctva a do účtovníctva sa
pohľadávky zaúčtovali aţ pri ich úhrade, avšak len ako výnos). Tento stav bol daný do súladu
so zákonom o účtovníctve a všetky pohľadávky boli riadne zaúčtované. Ďalším opatrením
v oblasti účtovníctva bolo to, ţe sa museli zosúladiť počiatočné stavy so skutočnosťou.
Taktieţ som mala snahu konsolidovať financie, hlavne v oblasti miezd, čo je
najproblematickejšia oblasť, avšak i napriek vyslovenému upozorneniu na neustále
porušovanie rozpočtových pravidiel zo strany vedúcich zamestnancov, vedúci zamestnanci
priznávajú nenárokové mzdové poloţky a čerpanie rozpočtových prostriedkov na mzdy sa
kaţdým mesiacom zvyšuje.
Bratislava, 28.1.2015, Spracovala: Margita Červenková
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Záver:
V zmysle prijatých uznesení boli nastavené mechanizmy zabezpečujúce pravidelný mesačný
report informácií zo strany ekonómky ZŠ A. Dubčeka. Na základe týchto opatrení je dnes
zabezpečená kvalifikovaná informácia o aktuálnom stave hospodárenia ZŠ, o výške záväzkov
a pohľadávok. Tieto opatrenia boli nevyhnutné pre sprehľadnenie finančných tokov a celkovej
výšky zadlţenia ZŠ, nie sú však dostatočné pre zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia ZŠ.
Finančná situácia školy bola stabilizovaná poskytnutím finančnej výpomoci vo výške
139 479,92 Eur, čo však nebolo systémové riešenie odstraňujúce existujúci problém pre
budúce obdobia.
Pre zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia boli miestnym zastupiteľstvom prijaté (v texte
vyššie uvedené) viaceré navrhované opatrenia, ktoré boli prerokované Radou školy spolu so
zadefinovaním zodpovedných osôb. Jednotlivé opatrenia sa postupne realizujú.
Zásadným problémom je prehodnotenia miezd na úseku preneseného výkonu štátnej správy,
na ktorom začala pracovať zodpovedná pracovníčka školy, do súčasnosti bez zásadnejších
výsledkov či zmien, ktoré by mali vplyv na hospodárenie školy.
Pre stabilizáciu finančnej situácie a celkového hospodárenia školy je nevyhnutné posudzovať
problém komplexne a systematicky sa problematike venovať aţ do definitívneho nastavenia
fungujúcich riešení.
Zo strany kontroly bude pravidelná mesačná informácia o stave hospodárenia školy súčasťou
správy o kontrolnej činnosti predkladanej na rokovanie MiZ.

V Bratislave, 3. februára 2015

Spracoval: Ing. Janka Mahďáková
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MIESTNY

KONTROLÓR

MESTSKEJ

ČASTI

BRATISLAVA – KARLOVA VES

ING.JANKA MAHĎÁKOVÁ

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

ŠTVRŤROČNÁ KONTROLA HOSPODÁRENIA KŠK
Uznesenie č. 461/2013 – informácia o plnení uznesenia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na svojom rokovaní dňa
17.12.2013 uznesením č. 461/2013 doplnilo plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na
1. polrok 2014 v časti A. Kontrolná činnosť o bod 1.9. Kontrola hospodárenia KŠK
(štvrťročne), pričom táto periodická kontrola je zahrnutá aj v pláne kontrolnej činnosti na
2. polrok 2014 schválený uznesením č. 520/2014/A zo dňa 17. júna 2014..
Zriadenie, organizácia
Karloveský športový klub bol zriadený Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves od 1. januára 1997 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou na
plnenie verejnoprospešnej telovýchovnej a športovej činnosti v Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves. Za týmto účelom môţe vykonávať aj hospodársku činnosť.
Sídlo organizácie: Janotova 12, Bratislava.
Klub je príspevkovou organizáciou so všetkými oprávneniami na právne úkony, vyplývajúce
z platných právnych predpisov.
Štatutárnym orgánom je vedúci, ktorého menuje a odvoláva na návrh starostu zriaďovateľ,
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
Na zabezpečenie svojej činnosti si klub tvorí primeraný profesionálny a dobrovoľný aparát,
ktorého štruktúru a rozsah schvaľuje štatutárny orgán mestskej časti.
Spôsob vykonávania činnosti
Klub v zmysle svojich zriaďovacej listiny organizuje, sprostredkuje a finančne prispieva na
telovýchovné a športové aktivity.
Svoju činnosť vykonáva z vlastnej iniciatívy na základe dohôd a zmlúv uzatvorených
s telovýchovnými organizáciami a oddielmi.
Oddiely sú skupiny občanov s rovnakým resp. obdobným športovým zameraním, pribliţne
rovnakej vekovej kategórie. Činnosť vykonávajú podľa vlastných stanov alebo interných
pravidiel, schválených ich členmi.
Základným predpokladom pre kaţdý vzťah športových a telovýchovných subjektov ku klubu
je záväzok, ţe jeho organizácia bude otvorená občanom mestskej časti.
Druh činnosti, športu, aktivít, rozsah práv a povinnosti, partnerských subjektov klubu, spôsob
financovania, alebo vzájomného materiálneho započítania poskytnutých sluţieb a výhod,
časové ohraničenie vzájomných záväzkov - budú predmetom v uzavretých dohodách,
zmluvách.
Vedenie klubu
Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ KV č. 98/2011 zo dňa 14.6.2011 bol do funkcie
zvolený Ing. Igor Valiga s účinnosťou od 1.7.2011. Jeho pracovnoprávny vzťah je určený
pracovnou zmluvou na polovičný pracovný úväzok.
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Podrobná správa o činnosti, majetku v správe, spôsobe podpory klubov a hospodárení
Karloveského športového klubu bola prezentovaná 25. septembra 2012.
Aktuálne sú členmi KŠK kluby, ktoré majú uzatvorené zmluvy o členstve:
1. 102/1997 Školský športový klub pri Gymnáziu na Ul.L.Sáru č.1 zo 17.2.1997 v znení
dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2000
2. 103/1998 Stolnotenisový športový klub Karlova Ves, Adámiho 20 z 1.10.1998 v znení
dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2000
3. 104/1998 Karloveské tanečné centrum, Molecova 2 zo 6.4.1998 v znení dodatku č.1 zo
dňa 15.12.2000
4. 105/1998 IPON JUDO CLUB Bratislava, Nad Lúčkami 51 z 12.1.1998 v znení dodatku
č. 1 zo dňa 15.12.2000
5. 106/1997 Športový klub SYNCHRO BRATISLAVA, Levárska 7 z 20.11.1997 v znení
dodatku č. 1 zo dňa15.11.2011
6. 107/1998 Karate klub Karlova Ves Bratislava, Beniakova 5 z 15.1.1998 v znení dodatku
č. 1 zo dňa 15.12.2000
7. 108/1998 Klub vodných športov Karlova Ves, Botanická 59 z 19.1.1998
8. 112/2000 BIKE-TEAM KSK Bratislava, Janotova 12 z 1.10.2000
9. 02/114/2001 Golfový klub Bratislava, J. Stanislava 2 z 5.20.2001
10. 15/116/2001 Futbalový klub mládeţe Karlova Ves, Karloveská 2 z 29.1.2001
11. 21/117/2001 KURILLA ŠPORT – Ing.Miriam Kurillová M.Marečka 9 z 31.10.2001
12. 16/120/2002 Mestský basketbalový klub A.Dubčeka, Karlova Ves, Nad Lúčkami 35
z 24.10.2002
13. 19/121/2003 Mládeţnícky basketbalový klub Karlovka, Pod Záhradami 54 z 2.9.2003
14. 05/123/2006 Športový klub Regina, Pri vinohradoch 189 z 2.3.2006
15. 06/109/2007 Zdruţenie priateľov na podporu projektu šírenia kultúry Latinskej Ameriky
na Slovensku, Nad Lúčkami 37 z 15.12.2007
16. 11/119/2008 OZ Folklórneho súboru Dolina, Nábreţie arm.gen. L.Svobodu z 23.6.2008
17. 20/124/2008 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava, Botanická 11 z 21.10.2008
18. 04/125/2011 Pressburger Water Polo team, Majerníkova 62 z 10.10.2011
19. 04/126/2013 Klub vodného slalomu z 5.6.2013
Hospodárenie, rozpočty, finančné toky
V zmysle článku 4 zriaďovacej listiny:
1. Hospodárenie klubu sa vykonáva v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Z.z. a schváleným
ročným rozpočtom zriaďovateľa.
2. Príjmy sú:
a/ príspevky mestskej časti,
b/ príspevky inštitúcií, spoločenských organizácií a iných právnych subjektov,
c/ príspevky a poplatky účastníkov činnosti klubu,
d/ príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti:
- poskytovanie a zabezpečenie reklamy na športových podujatiach a v objekte klubu
- prevádzkovanie bufetu pre potreby klubu
- prenájom priestorov a športových potrieb a zariadení
- vedenie vzdelávacích kurzov
3. Výdaje sú:
a/ nájomné a sluţby spojené s uţívaním objektov a priestorov,
b/ náklady na opravy a výstavbu areálov,
c/ výdaje na činnosť klubu v rozsahu stanovenom rozpočtom,
46

d/ ostatné výdaje kryté z mimorozpočtových zdrojov.
4. V rámci písomných dohôd a zmlúv okrem peňaţných úhrad umoţňuje sa aj vzájomné
započítanie poskytnutých sluţieb a výhod.
Majetok v správe
Karloveská 3 – veľké ihrisko s umelou trávou a telocvičňa
Zmluva o nájme č. 078306070500 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Karloveským
športovým klubom zo dňa 19. októbra 2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 7.12.2010 na dobu
určitú do 7.10.2030 . Predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce sa v telocvičnom
trakte na prízemí a na I. nadzemnom podlaţí stavby o celkovej výmere podlahovej plochy
480m2 ( telocvičňa, WC, sprchy, šatňa, kabinet) a pozemok parc.č. 918 vo výmere 9077 m2 za
účelom vykonávania športových aktivít nájomcu, jeho klubových členov, rôznych organizácií
a voľných zdruţení detí a občanov krátkodobými podnájmami častí predmetu nájmu a v rámci
denného rozvrhu športových aktivít vytvárať zdroje pre zabezpečenie predmetu činnosti
nájomcu a investícií do prenajatých priestorov. Výška nájmu je určená vo výške
0,003€/m2/rok, čo je 286,71€ ročne. Náklady za sluţby spojené s nájmom je nájomca povinný
hradiť sám. Majetok je poistený.
Súčasťou areálu je nadstavba šatní a telocvične, k dnešnému dňu neskolaudovaná.
Vyuţívanie tohto majetku:
Ihrisko - vyuţívajú 2 futbalové kluby – v súčasnosti je uzatvorená dlhodobá zmluva s OZ
Rodeka, areál vyuţíva aj klub FKM KV, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu, návrh zmluvy je
v rokovaní. Výška nájomného pre prípadný krátkodobý podnájom je 36,50 za 1/3 ihriska/90
minút v zmysle odporúčania Rady KŠK, poplatok za energie pre nájomcov 5 €/ hodinu.
Telocvičňa – stolný tenis, basketbal, KTC a futbal - uzatvorené dlhodobé zmluvy, resp.
v jednom prípade návrh zmluvy v rokovaní.
Janotova 12 – posilňovňa, 2 tanečné priestory, kancelária
Nájomná zmluva č. 00303340/01 medzi Mestskou časťou Bratislava- Karlova Ves
a Karloveským športovým klubom o prenechaní pozemku a nebytových priestorov na dobu
neurčitú od 1.5.2001 v znení dodatkov č.1 a 2, ktorá nahradila predchádzajúci nájomnú
zmluvu č.10103340/97 uzatvorenú od 1.2.1998. Predmetom prenájmu je pozemok na parcele
1131 o výmere 3618m2 a objekt nachádzajúci sa na parcele 1132 k.ú. Karlova Ves na
Janotovej ulici 12 vo výmere 1013m2 v zmysle uznesení MiZ Bratislava Karlova Ves
č.417/1997, 23/1999 a 148/2000. Výška nájomného 1,- Sk/m2/rok, v čom je zahrnutý nájom
za plochu v objekte a pôvodne aj za sluţby spojené s nájmom ako aj nájom za prenajatý
pozemok. Nájomca sa zaviazal na predmetnom pozemku celoročne udrţiavať čistotu
a poriadok, kosiť trávniky a hrabať lístie vrátane likvidácie odpadu.
Dodatok č. 1 s účinnosťou od 1.5.2001 upravil platbu za sluţby spojené s nájmom na výšku
252 130,- Sk. Nájomca hradí rozdiel medzi touto sumou a skutočne vzniknutými nákladmi za
sluţby spojené s nájmom podľa faktúr jednotlivých dodávateľov. Dodatok č. 2 účinný od
1.7.2008 stanovil výšku nájomného na celkovú sumu v celkovej výške 4 646,00 Sk/ročne, t.j.
154,22 € ročne.
Vyuţívanie tohto majetku:
V priestoroch na Janotovej sú kancelárie KŠK, posilňovňa, priestory pre spinning a tanečné
priestory. Príjmy z týchto činností sú priamym príjmom KŠK.
Karloveská 32 – ihrisko s umelou trávou
Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a povinností
č. 0010904009 vlastníkom MČ KV správcovi KŠK zo dňa 12.1.2009. Predmetom
47

bezodplatného zverenia je viacúčelové športové ihrisko s príslušenstvom, nachádzajúce sa
v školskom areáli na Karloveskej ulicu 32 v Bratislave, na parcele č.20/1. Povinnosťou
správcu je zachovať účel uţívania ihriska po dobu najmenej 10 rokov od začatia uţívania.
Správca nesmie vyuţívať alebo umoţniť vyuţívať ihrisko výlučne na komerčné účely, t.j.
ihrisko bude slúţiť prevaţne bezplatnému vyuţívaniu verejnosti. Majetok je poistený
v zmysle protokolu.
Vyuţívanie tohto majetku:
Správca môţe uţívanie ihriska spoplatniť maximálne na 2 hodiny denne, pričom peňaţné
prostriedky takto získané smie ďalej pouţiť len na opravy a zveľaďovanie ihriska, o čom je
povinný viesť evidenciu. Správca je povinný predkladať raz ročne počas obdobia 10 rokov
správu o vyuţívaní ihriska, vrátane jeho komerčného vyuţitia.
Ihrisko vyuţíva v dopoludňajších hodinách škola v rámci vyučovacieho procesu,
v popoludňajších a večerných hodinách verejnosť. O vyuţívaní je vedená evidencia. Cena
krátkodobého prenájmu 10,-€/ 90 minút v zmysle odporúčaní Rady KŠK
Futbalové mini ihrisko v areáli ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici, na parc.č.1669/2 bolo
realizované a financované v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, pričom celková
suma 997 990,- Sk bola hradená v zmluve Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri realizácii
projektu Slovenského futbalového zväzu s názvom „Výstavba futbalových mini ihrísk“,
ihrisko je majetkom KŠK.
Vyuţívanie tohto majetku:
Ihrisko vyuţíva v dopoludňajších hodinách škola v rámci vyučovacieho procesu,
v popoludňajších a večerných hodinách verejnosť. O vyuţívaní je vedená evidencia. Cena
krátkodobého prenájmu 14,50,-€/ 90 minút v zmysle odporúčaní Rady KŠK
Botanická - lodenica
Nájomná zmluva č. 0390216097 o prenechaní pozemku na dočasné uţívanie medzi MČ KV
a KŠK účinná od 2.6.1997 pôvodne na dobu určitú 10 rokov. Predmetom zmluvy je
prenechanie nájomcovi do odplatného dočasného uţívania parc.č. 3110/5 o výmere 3634m2,
3111/0 o výmere 5825m2 a objekt nachádzajúci sa na parc.č. 3108/0 k.ú. Karlova Ves na
Botanickej ulici v zmysle uznesenia MiZ č. 384/1997- Nájomné bolo stanovené ako
povinnosť nájomcu na vlastné náklady sa starať a udrţiavať prenajatý objekt a prenajatý
pozemok. Náklady spojené s uţívaním objektu hradí nájomca.
Nájomná zmluva bolo upravená 5 dodatkami, kde zásadnú úpravu predstavuje úprava výmery
parcely č. 3110/5 na 2715m2, 3111/1 na 5530m2 predĺţenie trvania zmluvy dodatkom č.2 na
dobu do zahájenia výstavby novej lodenice, povinnosť vypratania pozemku, odstránenia
jestvujúcich garáţí v lehote do 2 mesiacov od výzvy na vypratanie.
Vyuţívanie tohto majetku
Zmluva o podnájme č. 28/308/2006 medzi Karloveským športovým klubom a Klubom
vodáckych športov Karlova Ves. Predmetom zmluvy je prenechanie podnájomníkovi do
odplatného dočasného podnájmu nehnuteľnosť – parc.č. 3108/0 a objekt na tejto parcele
a časť pozemkov č. 31105 a 3111/1 k.ú. Karlova Ves na Botanickej ulici za účelom
vykonávania športovej činnosti v oblasti vodných športov so súhlasom prenajímateľa na dobu
od 1.1.2007 do zahájenia výstavby novej lodenice. Výška nájomného 9 000,- Sk (298,75 €)
ročne, pričom sluţby spojené s uţívaním platí podnájomník.
Botanická – Karloveská zátoka
Nájomná zmluva č. 1360216010 o prenechaní pozemku na dočasné uţívanie medzi MČ KV
a KŠK účinná od 1.10.2010 počas výstavby novej karloveskej lodenice v Karloveskom
ramene na parc. č. 3108 a príslušnej infraštruktúry na časti parc.č. 3110/5 najneskoršie do
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nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu novej lodenice. Predmetom
zmluvy je prenechanie do odplatného dočasného uţívania časť parc. 3125/8 o výmere 260m2,
časť parc. č.3125/3 o výmere 219m2 bez pozemku pod 5 prefabrikovanými garáţami, časť
parc.č. 3128/1 o výmere 42m2 pred drevenou stavbou, časť parc. č. 3126 o výmere 200m2 bez
pozemku pod 3 plechovými garáţami, časť parc.č. 31285/7 o výmere 12m2, nebytové
priestory – drevenú stavbu na časti parc. č. 3128/1 s celkovou podlahovou plochou 135m2,
sociálne priestory na časti parc. č. 3125/8 s plochou 15m2, 2 unimobunky postavené nad
garáţami s celkovou podlahovou plochou 30m2, 5 prefabrikovaných garáţí s celkovou
podlahovou plochou 102m2 na časti parc. č. 3125/3 a 3 plechové garáţe na parc. č. 3126
s podlahovou plochou 60m2 za účelom dočasného sídla Klubu vodných športov a Klubu
vodného slalomu, dočasné umiestnenie 15 ks prefabrikovaných garáţí a uskladnenie vodných
plavidiel a športového materiálu. Výška nájomného bola dohodnutá na 1€ za celé obdobie
a celý predmet nájmu.
Vyuţívanie tohto majetku
Zmluva o podnájme č. 10/38/2010 medzi Karloveským športovým klubom a Klubom
vodáckych športov Karlova Ves zastúpeným prezidentom klubu Ľubomírom Čajagim zo dňa
28.10.2010 je dojednaná so súhlasom prenajímateľa a za rovnakých podmienok ako medzi
MČ KV a KŠK.
Karloveská 3 – stavba „Rekonštrukcia šatní KŠK, Molecova ul., Bratislava“
Zmluva o zdruţení č. 3/2010 medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto SR Bratislava
a Karloveský športový klub zo dňa 21.7.2010 v znení dodatkov č. 1 a 2.
Rekonštrukcia je v súčasnosti stavebne ukončená, stavba nie je skolaudovaná, finančné
vyrovnanie je predmetom prebiehajúceho súdneho sporu.
Nájomné zmluvy a zmluvy o zabezpečení činnosti sú uvedené v tabuľke č. 1. Text zmlúv je
zverejnený na stránke www.ksk.sk.
Rovnako sú na webovej stránke zverejňované uhradené faktúry.
Pravidlá hospodárenia príspevkových organizácií upravuje zákon NR SR č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
§ 24
Hospodárenie príspevkových organizácií
(1) Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej
rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Účelovo určené
peňaţné dary sa pouţijú v súlade s ich určením. Príjem z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku
štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie, ak zriaďovateľ pri rozpise záväzných ukazovateľov na príslušný
rozpočtový rok nerozhodne o jeho odvode do príjmov štátneho rozpočtu moţno pouţiť len na financovanie
obstarávania hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia a na financovanie opráv
a údrţby hmotného majetku; uvedené neplatí, ak je štátna príspevková organizácia zdravotníckym zariadením,
ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu
(2) Príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojím rozpočtom.
(3) Príspevková organizácia sústreďuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky prostredníctvom účtov vedených
v Štátnej pokladnici, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
(4) Príspevková organizácia môţe uzatvárať zmluvu o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci, ak nájomné
bude uhrádzať z vlastných zdrojov alebo z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu
určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.
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(5) Príspevková organizácia môţe uzatvoriť zmluvu podľa odseku 4 po vyhodnotení ponúk najmenej troch
nezávislých uchádzačov.
(6) Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi
štátneho rozpočtu a záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom.
(7) Príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údrţbu hmotného majetku, ako aj na
obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné
zdroje pouţíva prednostne. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške,
aby jej rozpočet bol vyrovnaný; to neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym zariadením, ktorému
patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu. Zriaďovateľ môţe príspevkovej
organizácii krátiť alebo zvýšiť príspevok pri nedodrţaní alebo zmene podmienok, za ktorých bol určený finančný
vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou.
8) Ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby príspevkovej organizácie,
zriaďovateľ určí výšku príspevku na obstaranie ním určeného konkrétneho hmotného a nehmotného majetku.
(9) Príspevková organizácia vykoná po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom
zriaďovateľa alebo so štátnym rozpočtom.
(10) Ak je výsledok hospodárenia kladný, tento nemôţe byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo
zhoršovaním kvality sluţieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné limity príspevkovej organizácii
určené.

Návrh rozpočtu KŠK na rozpočtový rok 2014 bol predloţený ako súčasť návrhu rozpočtu
Mestskej časti Bratislava Karlova Ves.
Príjmy a výdavky za 1.aţ 4. štvrťrok sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

rozpočet
2014 v €

skutočnosť
1.Q v €

z toho:
dotácia
vlastná
činnosť

83 000
79 012

skutočnosť
4. Q v €

33 007,12
20 748,00

92 474,45
-63302,00
=29 172,9
20 748,00

133 944,80
-92 474,45
= 41 470,35
20 756,00
12 000,00

12 259,12

9 546,88

8 424,90

33 965,73

69 204,59
-33 965,73
=35 238,86

97 296,91
-69 204,59
=28 092,32

výdavky
162 012

skutočnosť
3. Q v €

63 301,55
-33 007,12
=30 294,88
20 748,00

príjmy
162 012

skutočnosť
2.Q v €

skutočnosť
rok 2014 v €

%

133 944,80

82,68

95 000,00

114,45

8 714,35

38 945,25

49,29

144 662,88
- 97 296,91
=47 365,97

144 662,88

89,29

Mestská časť vyčlenila vo svojom rozpočte na činnosť KŠK sumu 83 000,- €, z ktorej
poskytuje mesačne 1/12 (6 916 €), čo štvrťročne predstavuje suma vo výške 20 748,- €,
v decemri 6 924 €.
Okrem dotácie na činnosť KŠK poskytla mestská časť ako zriaďovateľ KŠK sumu 12 000 €
v zmysle uznesenia č. 573/2014 zo dňa 23. septembra 2014 na opravu havarijného stavu
strechy.
Prehľad príjmov získaných vlastnou činnosťou je v tabuľkovom prehľade, celkom získal KŠK
vlasnou činnosťou v roku 2014 38 945,25 €, čo je 49,29% z rozpočtovaných 79 012 €.
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Informácia o uzatvorených zmluvách a čerpaní finančných prostriedkov je v zmysle uznesenia
č. 255/2012 pravidelnou súčasťou materiálov predkladaných na rokovanie miestneho
zastupiteľstva.
Príjmy KŠK pozostávajú z dotácie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ako zriaďovateľa,
a z príjmov za posilňovňu, členské od klubov, vstupného za bazén a prenájom športových
aktivít.
Z predloţených zmlúv, faktúr, výpisov z účtu a pokladničných operácií vyplýva, ţe výdavky
klubu sú na zabezpečenie miezd, odmien za dohodnutú vykonávanú správcovskú činnosť,
zabezpečenie opráv strojov a areálov, poistné, poplatky za energie a pohonné hmoty,
v poslednom období aj za právne sluţby a znalecké posudky. Klub zabezpečuje
prevádzkovanie posilňovne, plávanie pre verejnosť v bazéne ZŠ A. Dubčeka, správu areálu
Karloveská 3, Karloveská 62, Ihrisko v areáli na ZŠ Majerníkova, Botanická a Janotova.
V období 3. a 4. štvrťroku boli významnejšími výdavkami
- oprava svietidiel na ihrisku Karloveská 32 vo výške 924,- € s DPH
- oprava traktora – suma 3 000,- € s DPH *
- vypracovanie znaleckého posudku vo veci posúdenia stvaby „Telocvičňa KŠK“,
Janotova 12 - preddavok 960, - € s DPH , (zatiaľ nevyplatené doúčtovanie 1 500,-€,
opakovane urgované znalcom)
- oprava strechy – 11 221,82 € - uzn. 573/2014 zo dňa 23. septembra 2014 na opravu
havarijného stavu strechy
- oprava auta FIAT Ducato – 899,- €
- oprava svetiel telocvičňa – 308,-€ s DPH
- platba za právne sluţby – 882,- €
* nakoľko som povaţovala sumu 3 000,- € za opravu traktora za neadekvátnu, poţiadala som
vedúceho klubu Ing. Valigu o vysvetlenie a zdôvodnenie čerpania v takejto výške. Stanovisko
k predmetnej záleţitosti je uvedené v prílohe tejto správy.
V období 3. a 4. štvrťroka KŠK participoval na zabezpečení športových podujatí v rámci
karloveských hodov a Behu Devínskou Kobylou, čím sa priblíţil k účelu, na ktorý bol
primárne zriadený, napriek tomu na základe štruktúry výdavkov uvádzaných vyššie je moţné
charakterizovať činnosť klubu prevaţne ako správcovskú.
V roku 2014 viedol Karloveský športový klub tieto súdne spory:
V právnej veci navrhovateľa Karloveský športový klub proti odporcovi Futbalový klub
mládeže Karlova Ves o zaplatenie 37.030,69 € s prísl., vedenej na Okresnom súde
Bratislava IV, k dátumu 26.02.2014 bol podaný návrh na začatie konania a vydanie
platobného rozkazu na základe ktorého bude odporca povinný zaplatiť vyššie uvedenú sumu.
V tomto konaní si Karloveský športový klub uplatňuje nárok na uhradenie bezdôvodného
obohatenia, ktoré nadobudol odporca na základe uţívania priestorov ihriska v zmysle
neplatnej zmluvy. Dané konanie je na začiatku.
V právnej veci navrhovateľa Futbalový klub mládeže Karlova Ves, o.z. proti odporcovi
Karloveský športový klub o určenie platnosti nájomnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde
Bratislava IV, spis. zn. 39Cb/276/2012 k dátumu 26.02.2014 je konanie na súde v štádiu
odvolacieho konania. Po podaní návrhu navrhovateľom Okresný súd Bratislava IV zamietol
ako nedôvodný a zaviazal navrhovateľa k úhrade trov konania, avšak navrhovateľ proti
tomuto rozhodnutiu podal odvolanie. K tomuto odvolaniu bolo dňa 24.02.2014 podané
vyjadrenie. V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie odvolacieho Krajského súdu Bratislava.
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V právnej veci navrhovateľa INRI spol. s.r.o. proti odporcovi Karloveský športový klub
o zaplatenie 23.949,38 €, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV, spis. zn. 12Cb/105/2013
k dátumu 26.02.2014 je konanie v štádiu konania pred prvostupňovým súdom. V konaní sa
navrhovateľ domáha zaplatenia sumy ako nedoplatku za vykonané dielo – výstavba
a rekonštrukcia telocvične a šatní. Podľa informácie zastupujúceho štatutára (prednostu MÚ
Karlova Ves Jána Hrčku) prebehlo v tomto spore pojednávanie, zatiaľ bez vynesenia
rozsudku.
V týchto sporoch Karloveský športový klub zastupuje:
Advokátska kancelária AK PG s.r.o.
Vápenná 7, 821 04 Bratislava, IČO: 36 866 911
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, Vloţka číslo 63159/B
Poznámka: Uznesením č. 8/2014 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves odvolalo s okamţitou účinnosťou Ing. Igora Valigu z funkcie vedúceho KŠK.
Vedením klubu bol poverený prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves Ján Hrčka.
Pracovný pomer Ing. Valigu bol ukončený ku dňu 31. januára 2015.
Mestská časť vyhlásila dňom 8. 1. 2015 výberové konanie na pozíciu riaditeľa príspevkovej
organizácie MČ Bratislava – Karlova Ves - Karloveský športový klub, Janotova 12, 841 05
Bratislava s predpokladaným nástupom od 01. 04. 2015
V čase spracovania materálu neboli ešte výsledky výberového konania známe.

Záver:
Pri kontrole hospodárenia za 3 a 4. štvrťrok 2014 bolo konštatované nenaplnenie
rozpočtu príjmov a nedočerpanie rozpočtu výdavkov podľa prijatého rozpočtu.
Oproti stavu konštatovanému za predchádzajúce obdobie nenastala zmena v činnosti
klubu, ktoru by činnosť KŠK napĺňala v plnom rozsahu účel, na ktorý bola táto
príspevková organizácia zriadená - „Klub organizuje, sprostredkuje a finančne prispieva
na telovýchovné a športové aktivity“. V odpočte činnosti KŠK nie sú evidované žiadne
športové podujatia, či aktivity športového charakteru organizované KŠK, a minimum
s participáciou KŠK smerom k verejnosti. Činnosti, ktoré KŠK vykazuje sú prevažne
správcovského charakteru. Za športovú činnosťou možno považovať prevádzkovanie
posilňovne v budove na Janotovej ulici a formálne zabezpečovanie plávania pre
verejnosť v plavárni na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62.
Naviac nedostatočne erudovaným vedením bol klub zavedený do súdnych sporov, ktoré
zvyšujú výdavky na správu, pričom výdavky na klubovú či športovú činnosť boli
minimálne. Nedostatočné plnenie hlavnej činnosti sa prejavilo aj na zníženom príjme za
vlastnú činnosť, ktorá je v roku 2015 naplnená len na 49, 29% z rozpočtom plánovaných
príjmov.
V Bratislave, 3. februára 2015

Ing. Janka Mahďáková
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Príloha č. 1: Stanovisko k oprave traktora:
Róbert Šticza – HAMMER, SNP 10, 900 29 Nová Dedinka

Karloveský športový klub
Janotova 12
841 05 Bratislava
Nová Dedinka, 24. 11. 2014
VEC
Vyjadrenie k doplneniu faktúry
Dňa 21. 11. 2014 sme od Vás obdrţali mail, v ktorom ţiadate podrobný rozpis
jednotlivých poloţiek za opravu traktora značky KUBOTA. Traktor KUBOTA je podľa
predajcu a servisu malotraktorov ŠUPA, Veľké Kostoľany výrobok, ktorý je skopírovaný.
Kvalita sa v tomto prípade nedá porovnať s originálom. Ak porovnáte typové označenie
traktora, nie je moţné objednať náhradný diel podľa typového označenia, napr. spojka.
Traktor nemá dovozcu ani vývozcu na území Slovenskej republiky. O stanovisko sme
poţiadali aj autorizovaný servis.
Stanovisko autorizovaného servisu malotraktorov: „Traktor povaţujeme za
nevydarený kus a nemá nič spoločné s originálnym traktorom značky KUBOTA. Nakoľko
sme mali v minulosti negatívne skúsenosti s opravou takýchto traktorov, akúkoľvek opravu
odmietame. Kubota je japonský typ malotraktor a Váš typ bol vyrobený podľa odhadov
v niektorej z ázijských krajín, ktorej pôvod nie je známy. „
Pri oprave traktora nastali viaceré komplikácie. Vzhľadom na ne sme nedokázali
uviesť traktor do prevádzky aj napriek veľkému úsiliu. Traktor bol prevezený do dielne, kde
bolo potrebné vykonať analýzu opravy. Následne bolo zistené, ţe je potrebná výmena
štartovacej batérie. Taktieţ bolo potrebné vykonať prečistenie palivovej sústavy, ktorá bola
značne zanesená od kalu neznámeho pôvodu. Po spustení motora do prevádzky nasledovala
oprava spojky. Spojka bola objednaná z Českej republiky na základe označenia KUBOTA.
Nebolo moţné prispôsobiť ju vzhľadom na nevydarený kus. Oslovili sme preto firmu
v Maďarskej republike, ktorá sa zaoberá výrobou spojky. Bolo potrebné odoslať pôvodnú
spojku. Po telefonických urgenciách bola spojka dodaná a namontovaná. Po montáţi spojky
nebolo moţné uviesť traktor do prevádzky. Opätovnou demontáţou sa musela spojka
prispôsobiť, ktorú vykonal poţadovaný sústruţník. Po zmontovaní komponentov spojky sa
traktor podarilo uviesť do prevádzky, avšak po niekoľkých metroch ostala spojka odstavená
a nefunkčná. Nasledovala demontáţ spojky, po zváţení ktorej bola objednaná nová spojka,
ktorá bola znova prispôsobená sústruţníkom. Po týchto ťaţkostiach sme spojku poskladali
a uviedli traktor do prevádzky.
S Ing. Valigom sme boli v neustálom telefonickom i písomnom kontakte. Bol
informovaný o oprave, náhradných dieloch ako aj o komplikáciách, ktoré pri oprave traktora
nastali.
Celková suma za opravu traktora bola vyčíslená podľa mnoţstva odpracovaných hodín.
Pri oprave traktora bolo odpracovaných viac ako 120 hodín dvoma pracovníkmi.
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Vzhľadom na fakt, ţe oprava trvala dlhý čas, bola poţadovaná zľava z ceny vo výške viac ako
10%. Vyčíslená cena za opravu so zľavou 12% je:
Demontáţ a montáţ
Doprava a manipulácia
Materiál
Štartovacia batéria

1 460,- €
160,- €
784,- €
96,- €

Suma bez DPH
DPH
Celková suma

2 500,- €
500,- €
3 000,- €

S pozdravom

Róbert Šticza - HAMMER
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Tabuľka č.1: Nájomné zmluvy a zmluvy o zabezpečení činnosti 2013 - 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Číslo zmluvy
1/252/ 2013
2 / 2013

3/214/ 2013
4/254/ 2013
5/126/ 2013

6/ 2013
1/2014
2/254/2014

20
21
22

3/214/2014

23
24
25

004/303/2014

26

001/2015

Zmluva
O spolupráci – spracovanie miezd
O spolupráci - služby v posilňovni
O využívaní elektr.služieb
O vedení účtovníctva
O spolupráci- požičiavanie materiálu
O spolupráci - správa areálu K32
O členstve v KŠK
Dod.č.2 k zml.o podnáj.11/2012
Dod.č.2 k zml.o podnáj.10/2012
Dod.č.3 k zml.o podnáj.-Janotova12
O spolupráci
O poverení spracúvania os. Údajov
O sprac. a vedení účtovníctva
O platbách za energiu- bazén
O podnájme + dodatok
O spolupráci
Dod. 2 k zml. o člens. 104/1998
O spolupráci-správa areálu K32
Dod.č.1 zml. O dodávke elektriny
Pracovná zmluva
Zmluva o spolupráci
Zmluva o havarijnom poistení
vozidla
Zmluva o povinnom poistení vozidla
Zmluva o poskytnutí telocvične
O spracovaní a vedení mzdovej
agendy
O spolupráci

Zmluvná strana
Mgr. Slabejová
ProSportAcademy
UNION zdr.poisťovňa
Jana Batiková
Golfový klub Bratislava
Ing.Baláž
Klub vodného slalomu
Rodeka o.z.
Rodeka o.z.
MČ KV
Rodeka o.z.
Mgr.Slabejová
Mgr.Slabejová
ZŠ AD Majerníkova 62
Rodeka o.z.
ProSportAcademy
KTC
Ing.Baláž

Platnosť zmluvy
3.1.2013-31.12.2013
9.1.2013-31.12.2013
Neurčitá
Neurčitá
20.5.2013-31.12.2014
1.4.2013-31.12.2013
Neurčitá
Do 31.12.2013
Do 31.12.2013
Neurčitá
Neurčitá
Do 31.12.2014
2.1.2014-31.12.2014
1.7.2013-30.6.2014
Do 30.06.2018
14.2.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2017
01.01.2014-31.12.2017
20.08.2014 – 20.08.2016

Podpis dňa
02.01.2013
08.01.2013
19.02.2013
11.04.2013
20.05.2013
15.04.2013
05.06.2013
10.05.2013/07.06.2013
10.05.2013/07.06.2013
19.08.2013
13.12.2013/17.12.2013
31.12.2013
02.01.2014
15.01.2014
23.01.2014
13.02.2014
18.02.2014
15.01.2014/11.03.2014
13.8.2014

1.1.2015 – 31.12.2017
3.12.2014 – 2.12.2015

22.10.2014
17.11.2014

Mgr. Slabejová

3.12.2014 – 2.12.2015
1.1.2015 – 31.12.2019
15.1.2015 – 31.12.2015

17.11.2014
1.12.2015
8.1.2015

ProSport academy

7.1.2015 – 31.12.2015

8.1.2015

Energie2.a.s.odštepný závod
Energie2,a.s. –
Predajelektriny. o.z.
Správca areálu Majerníkova
Golfový klub Bratislava
Generali
Generali
ŠKST KV

