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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 27. zasadnutiu MiZ.

MIESTNY

KONTROLÓR

MESTSKEJ

ČASTI

BRATISLAVA – KARLOVA VES

ING. JANKA MAHĎÁKOVÁ

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

ZA OBDOBIE SEPTEMBER - OKTÓBER 2014

Na základe uznesenie Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves č. 569/2014/B zo
dňa 23. septembra 2014, ktorým bol doplnený schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2014 som uskutočnila kontrolu dodrţiavania VZN č. 3/2013 o poskytnutí jednorazového
finančného príspevku pri narodení dieťaťa, v zmysle splnenia podmienok na udelenie
príspevku u doteraz úspešných ţiadateľov.
Revidované obdobie: rok 2014
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
Informácia o výsledkoch kontrolných zistení je súčasťou správy o činnosti.

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
súťaţí a dodrţiavania 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 predloţené na najbliţšie
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 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 predloţené na najbliţšie
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.
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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.

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.

V Bratislave, 21. októbra

Ing. Janka Mahďáková
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MIESTNY

KONTROLÓR

MESTSKEJ

ČASTI

BRATISLAVA – KARLOVA VES

ING. JANKA MAHĎÁKOVÁ
KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
SPLATNÝCH K TERMÍNU 28. OKTÓBER 2014

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: kaţdé zasadanie MiZ
Komentár: Splnené. Podľa informácie predkladateľa bude prehľad o uzavretých nájomných
zmluvách a dodatkov k nájomným zmluvám predloţený priamo do MiZ.
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 30.9.2014 je predloţená v materiáli Informácia
o plnení uznesení splatných k 27.MiZ predkladanom prednostom miestneho úradu.
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: kaţdý mesiac, od 31.5.2010
Komentár: Splnené. Na web stránke je (v čase spracovania materiálu) zverejnené čerpanie za
obdobie január – august 2014. Informácia o čerpaní rozpočtu bude predloţená ako samostatný materiál
na rokovanie MiZ.
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. ţiada starostku aby informovala na
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kaţdom zasadnutí miestneho zastupiteľstva o aktuálnom stave konania o vyhlásení stavebnej uzávery
v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 105/2011.
T: kaţdé 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 Žiačika a poslankyne Čahojovej
A. berie na vedomie návrh riaditeľky ZŠ A. Dubčeka na riešenie platenia energií.
B. ţiada 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. 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: Nesplnené
E. Miestne zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi KŠK predkladať aktuálnu informáciu o plnení rozpočtu
KŠK na kaţdé riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva.
T: ihneď
TK: kaţdé 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: kaţdé MiZ počnúc 1.10.2012

5

Komentár: Plní sa.
V prílohe materiálu „Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. MiZ 2014“ je pripojený dokument
„Informácia o podpísaných zmluvách“.
I. ţiada (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, 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. ţiada starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, aby v záujme zabezpečenia rovnakej
ochrany pred neţelanou výstavbou, v území „Hlaváčiková - juhovýchodná časť“ (číslo funkcie 501,
Kód G, názov funkcie - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti) a v území „Hlaváčiková -
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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) Do vyhláseného verejného obstarávania na výber spracovateľa UŠ sa nikto neprihlásil. Do
opakovaného verejného obstarávania prišla ponuka s mimoriadne nízkou ponukou.
Zástupcovia hl. mesta na rokovaní o predmetnom území odporučili Mestskej časti Karlova Ves
zabezpečiť potrebnú zeleň v území v rámci spracovania Územného plánu zóny tak, ako je táto
poţiadavka definovaná v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007. Problematika (čo
s „vypusteným“ územím) prerokovaná na rokovaní Komisie VUP dňa 9.10.2013 a 17.10.2013.
Komisia v diskusii konštatovala súčasný stav t.j. pre „vypustené“ územie je Mestskou časťou Karlova
Ves podaný podnet na zmenu územného plánu hl. mesta na funkciu č. 1110 – parky, sadovnícke
a lesoparkové úpravy – plní sa.
C-4) Finančné prostriedky na spracovanie UŠ boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2013 – splnené.
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: 31.12.2014
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. ţiada prednostu venovať príprave vlastnej investície mestskej časti zvýšenú pozornosť a pravidelne
informovať miestne zastupiteľstvo na kaţdom riadnom zasadnutí o aktuálnom stave prípravy.
T: na kaţdom 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 kaţdom MiZ
Na doplňujúci návrh poslankyne Hladkej:
I. ţiada starostku zabezpečiť, aby novovybudovaná lodenica slúţila širokej verejnosti na voľnočasové
aktivity.
TK: kaţdé MiZ
Komentár: Nesplnené, plní sa.
Podrobnú informáciu o plnení uznesenia predkladá prednosta v materiáli „Informácia o plnení
uznesení splatných k 27.MiZ.“
Uznesenie č. 325/2013, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
A. ţiada 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
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na výpoveď podnájmu zo strany nájomcu, resp. aby vyzval podnájomníka na rokovanie o ukončení
zmlúv dohodou.
T: ihneď
Komentár: Nesplnené.
Vedúci KŠK bol oboznámený s textom uznesenia.
B. ţiada starostku, aby miestnemu zastupiteľstvu predloţila návrh na odvolanie štatutára
Karloveského športového klubu Ing. I. Valigu.
T: MiZ 12.3.2013
Komentár: Nesplnené.
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. ţiada 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: priebeţne
Komentár: Plní sa. I
Tabuľka je zverejnená na stránke mestskej časti.
Uznesenie č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013)
zmenené uznesením (predĺţenie termínu):
UZN. č. 459/2013/B4 (22. MiZ, 17.12.2013) TK: MiZ 11.2.2014
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 23.9.2014
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014
UZN. č. 563/2014/C (26. MiZ, 23.9.2014) p. Čahojová: mení v časti D „plní sa“ na „nesplnené“
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. ţiada 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.
Podľa informácie nositeľa úlohy prebieha zabezpečovanie vydania územného rozhodnutia pre stavbu
„Lodenice“, 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). V súčasnosti má uţ Stavebný úrad Dúbravka
všetky ním poţadované doklady potrebné k pokračovaniu územného konania.
Navrhovaný termík kontroly: 30.6.2015
C. ţiada starostku
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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.
Informáciu o plnení uznesenia predkladá prednosta v materiáli „Informácia o plnení uznesení
splatných k 27.MiZ.“
Navrhovaný termík kontroly: 30.6.20115
D. ţiada 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.
Informáciu o plnení uznesenia podá prednosta priamo na rokovaní.
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 priebeţne.
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 priebeţne.
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, 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“.
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TK: MiZ 23.9.2014
Komentár: Plní sa.
Po prerokovaní Návrhu ÚPN-Z a vyhodnotení pripomienok bude tento návrh odoslaný
na preskúmanie na Okresný úrad Bratislava - odbor výstavby a bytovej politiky.
Navrhovaný termín kontroly 31.12.2014
Uznesenie č. 481/2014 (23. MiZ, 11.2.2014), zmenené uznesením č. 499/2014/D (12.mim. MiZ
15.4.2014) na nesplnené, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na
základe doplňujúceho návrhu poslankyne Hladkej:
E. ţiada 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.
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. ţiada 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.
V zmysle vyjadrenia nositeľa úlohy miestny úrad verejným obstaraním získal dve cenové ponuky na
projektovú dokumentáciu stavby „účelová komunikácia Svrčia ulica“. Cenové ponuky boli uvedené
v prílohe materiálu „Plnenie uznesení MiZ splatných k 24. MiZ 2014“ a rovnako sú predloţené
v prílohe na aktuálne 27. zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 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. V prípade, ţe
mestská časť bude realizovať dopravné a stavebné zmeny na „účelovej komunikácií Svrčia ulica“ je
potrebné vyčleniť finančné prostriedky nie len na projektovú dokumentáciu, ale aj na realizáciu diela.
Pribliţná cena diela bude súčasťou vypracovanej projektovej dokumentácie.

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
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28.10.2014, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na
pozmeňujúci návrh poslankýň Čahojovej a Hladkej:
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.
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. ţiada
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.
Informáciu o plnení uznesenia predkladá prednosta v materiáli „Informácia o plnení uznesení
splatných k 27.MiZ.“
Navrhovaný termín kontroly 31.12.2014
Uznesenie č. 497/2014/C (12. mim. MiZ, 15.4.2014), ktorým na doplňujúci návrh poslankyne
Schinglerovej Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Karlova Ves:
C. ţiada 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: Nesplnené.
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,
ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Karlova Ves v časti
B. ţiada 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,
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- 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: Plní sa.
Informáciu o plnení uznesenia predkladá prednosta v materiáli „Informácia o plnení uznesení
splatných k 27.MiZ.“
Navrhovaný termín kontroly 31.12.2014
C. ţiada 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: Plní sa.
Verejné zhromaţdenie bude zorganizované v závislosti od stavu spracovania bodu B tohto uznesenia.
Navrhovaný termín kontroly: 31.12.2014
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 ţiadateľov
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.
Podrobnú informáciu o plnení uznesenia predkladá prednosta v materiáli „Informácia o plnení
uznesení splatných k 27.MiZ.“
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. ţiada 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:
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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.
O plnení uznesenia bude informovať prednosta priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva.
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: Plní sa.
Prostriedky boli vyčlenené, dotačné zmluvy sú pripravené na podpis..
Uznesenie č. 560/2014 (13. mim. MiZ, 24.6.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves schvaľuje
- Ţiadosť o dotáciu: Karloveské tanečné centrum Bratislava, Janotova 12, Bratislava. Projekt: Cena
Alexandra Dubčeka 2014 - suma 0 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: OZ Detský folklórny súbor ČEČINKA, Karloveská 3, Bratislava. Projekt: 35.
výročie zaloţenia DSF ČEČINKA - suma 1 500 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: Tanec proti drogám. Projekt: Dance star world tour 2014 - suma 0 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: Vladimír Suchánek, Silvánska 21, Bratislava. Projekt: Vydanie monografickej
publikácie Vladimíra Suchánka s názvom Scénografia - suma 254 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: Základná umelecká škola J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava. Projekt:
Medzinárodný divadelný festival „WIGRASZEK 2014“Suwalki - Poľsko - suma 750 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava. Projekt:
Slávnostný galaprogram ţiakov ZUŠ k 45. výročiu zaloţenia ZUŠ Jozefa Kresánka v DPOH - suma
750 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Janotova 14, Bratislava. Projekt:
Tanec na kolesách X-Tatry 2014. Integračno –rekondičný pobyt - suma 0 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: OZ TK „DANUBE“ Bratislava, Janotova 14, Bratislava. Projekt: Memoriál
Ivanky Dvořáčkovej 2014 - 4. Fáza projektu ARS INTEGRA 2014 - suma 0 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: OZ Vagus, Čelakovského 2, Bratislava. Projekt: Streetwork – terénna sociálna
práca s ľuďmi bez domova - suma 0 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: Jarolím Vícen, Pribišova 1, Bratislava. Projekt: Kvalifikácia a účasť na ME 2014
Kazaň - suma 0 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: Jarolím Vícen, Pribišova 1, Bratislava. Projekt: Kvalifikácia a účasť na ME
v bedmintone 2014 - suma 0 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, Vajnorská 21, Bratislava
Projekt: Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava 2014 – XVII. ročník - suma
0 Eur
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- Ţiadosť o dotáciu: Hivpomoc.sk, o.z., Karpatské námestie 10, Bratislava. Projekt: Prevencia voči
vírusu HIV v celoslovenskej pôsobnosti. Odstránenie diskriminácie HIV pozitívnych pacientov
v očiach odbornej verejnosti. Gentleman bez klobúka nechodí - suma 0 Eur
- Ţiadosť o dotáciu: OZ ODYSEUS, Haanova 10, Bratislava. Projekt: Zdravie za výmenu - suma 0
Eur.
Komentár: Splnené.
Pre subjekty, ktorým boli chválené dotácie pripravené zmluvy o dotácii, tieto boli podpísané a financie
boli prevedené ţiadateľom.
Uznesenie č. 561/2014 (14. mim. MiZ, 19.8.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves A. schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9.
písm. c) zákona SNR č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení predĺţenie nájmu – výdajňa
školských obedov v Základnej škole Veternicová 20, Bratislava, ţiadateľke pani Gizele Zelískovej,
Bílikova 20, Bratislava, IČO: 43684327, za účelom zabezpečenia stravovania ţiakov a zamestnancov
školy dovozom a výdajom stravy s nájomným 1,00 € za rok + energie, s dĺţkou trvania nájomného
vzťahu do 31.7.2016 a B. splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci konať.
T: 31. 08. 2014
Komentár: Splnené.
Uznesenie č. 562/2014, zmenené uznesením č. 563/2014/C (26. MiZ, 23.9.2014) p. Čahojová: mení
v časti B „splnené“ na „nesplnené“
na pozmeňujúci návrh poslancov Bendíka a Zahradníka:
B. ţiada
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.
O plnení uznesenia bude prednosta informovať priamo na rokovaní MiZ.
Uznesenie č. 567/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves
A. schvaľuje
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014 nasledovne :
- zvýšenie beţných výdavkov v podprograme 7.1 – Materské školy, tovary a sluţby o 2 150,-€
- zvýšenie beţných výdavkov v podprograme 10.9 – Príspevok pri narodení dieťaťa o 17 000,-€
- zvýšenie beţných výdavkov v podprograme 11.1. – Správa obce, mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania MŠ, ŠJ, SSŠ o 12 300,- €
- zvýšenie beţných výdavkov v podprograme 11.1. – Správa obce, odvody a poistné MŠ, ŠJ, SSŠ o 4
330,- €
- zníţenie prebytku hospodárenia v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 o 35 780,B. splnomocňuje
starostku v predmetnej veci konať
T: 31.12.2014
Komentár: Splnené.
Zmena je zapracovaná do rozpočtu mestskej časti a zverejnená na web stránke mestskej časti.
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Uznesenie č. 568/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves schvaľuje VZN č. 3/2014 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov
informácií na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo volebnej kampani
na voľby do orgánov samosprávy obcí.
T: 31.10.2014
Komentár: Splnené.
Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli mestskej časti a tieţ na internetovej stránke
mestskej časti.
Uznesenie č. 569/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves
A. schvaľuje
VZN č. 4/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –
Karlova ves č. 3/2013 zo dňa 24. septembra 2013 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku
pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. VZN sa mení nasledovne:
1. § 2 ods. 1 písmeno a) sa mení na nasledovné znenie:
„matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
najmenej jeden rok pred narodením dieťaťa; v prípade, ak matka, ktorá dieťa porodila
nemala trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves najmenej jeden rok pred
narodením dieťaťa, na splnenie podmienky poskytnutia príspevku stačí trvalý pobyt otca
dieťaťa v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves najmenej jeden rok pred narodením
dieťaťa,"
2. § 2 ods. 2 sa mení na nasledovné znenie:
„Oprávnená osoba je povinná podať písomnú ţiadosť:
- najneskôr do jedného roka odo dňa narodenia dieťaťa alebo
-najneskôr do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo príslušného
orgánu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.“
T: najbliţšie zasadnutie MiZ
Komentár: Splnené.
Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli mestskej časti a tieţ na internetovej stránke
mestskej časti.
na doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej:
B. ukladá miestnej kontrolórke
vykonať kontrolu plnenia VZN č. 3/2013 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri
narodení dieťaťa, v zmysle splnenia podmienok na udelenie príspevku u doteraz úspešných
ţiadateľov.
T: najbliţšie zasadnutie MiZ
Komentár: Plní sa.
Informáciu o plnení uznesenia predloţí miestna kontrolórka na rokovaní miestneho zastupiteľstva.
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: Plní sa.
Zmluva bola zaslaná do sídla Humana o.z., po jej podpísaní oboma stranami bude zverejnená na
webovej stránke.
Uznesenie č. 571/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves
A. schvaľuje
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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 – QUEST SLOVAKIA –
PICASSO, Ţilinská 16, Bratislava, č. ţivnostenského registra 104-13663 do 31.12.2015
B. ţiada
prednostu mestskej časti v predmetnej veci konať.
T: 30. 10. 2014
Komentár: Plní sa.
Dodatok je vypracovaný, pripravený na podpis.
Uznesenie č. 572/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves A. ţiada starostku aby rešpektovala objednávky ŠK SP a zabezpečila ŠK
SP samostatný nájom bazéna v rozsahu 5 hodín týţdenne počas pracovných dní v mimoškolskom
čase.
B. ţiada prednostu
o zvolanie mimoriadneho zasadnutia školskej komisie, p. Osrmanovej a dotknutých klubov, kde sa
dorieši vzniknutá situácia. Moţným riešením by mohlo byť cyklické vyuţívanie bazéna v piatok resp.
sobotu.
C. ukladá prednostovi
predloţiť na najbliţšie rokovanie MiZ informácie o prenájmoch bazéna počas pracovných dní v
mimoškolskom čase vo forme tabuľky a zoznam nájomcov bazéna v tomto čase s popisom: názov
klubu, sídlo klubu, členstvo v KŠK.
T: ihneď
D. ţiada starostku
aby v spolupráci so športovou komisiou vypracovala pravidlá prideľovania času subjektom v
školskom bazéne a predloţila to miestnemu zastupiteľstvu.
T: najbliţšie zasadnutie MiZ
Komentár: Splnené.
O plnení uznesenia prednosta informuje v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. MiZ
2014“.
Uznesenie č. 573/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves
A. schvaľuje finančný príspevok pre Karloveský športový klub účelovo určený na opravu strechy
v objekte na Janotovej 12 vo výške 12.000 €, z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves.
B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať.
Komentár: Splnené.
Finančné prostriedky boli presunuté z rezervného fondu na beţný účet mestskej časti a následne
poukázané na účet Karloveského športového klubu. Súčasne bolo Karloveskému športovému klubu
zaslané avízo o poukázaní účelovo určených prostriedkov na opravu strechy, s upozornením na
povinnosť uskutočniť výber dodávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
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.
Prednosta bude o výsledku informovať priamo na zasadnutí MiZ.
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. ţiada starostku, aby zabezpečila potrebné úkony na pomenovanie ihriska.
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T: najbliţšie zasadnutie MiZ
Komentár: Plní sa.
O plnení uznesenia prednosta informuje v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. MiZ
2014“.
Navrhovaný termín kontroly: P: 30.6.2015
Uznesenie č. 576/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves ţiada prednostu mestskej časti u dodávateľov týchto sluţieb pre mestskú časť
zabezpečiť vyčistenie chodníka saponátom, nakoľko vznikla situácia, ţe sa šmýka. Ďalej vyčistiť
odvodňovací kanál, ktorý ide pozdĺţ celého chodníka a orezať zeleň, ktorá zasahuje do priestoru
chodníka a odvodňovacieho kanála.
T: do štvrtka 25.9.2014
Komentár: Splnené.
Uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves
A. ţiada 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. ţiada starostku
aby informovala na kaţdom MiZ o priebehu prípravy výstavby lodenice Karloveské rameno na
základe predloţeného časového harmonogramu.
T: najbliţšie zasadnutie MiZ a kaţdé zasadnutie MiZ
Komentár:
Plnenie: 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. 579/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves ţiada 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 27. MiZ
2014“.
Uznesenie č. 580/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves ţiada starostku o zabezpečenie opravy pochôdznej lávky pri OD Centrum
a predloţenie návrhu financovania tejto opravy.
T: najbliţšie zasadnutie MiZ
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Komentár: Plní sa.
Prednosta bude o výsledku informovať priamo na rokovaní MiZ.
Uznesenie č. 581/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves ţiada prednostu predloţiť podrobný zámer rekonštrukcie školského športového areálu
na ZŠ A. Dubčeka vrátane finančného rozpočtu na rokovanie komisií a následne na rokovanie
miestneho zastupiteľstva.
T: 15.10.2014
Komentár: Plní sa.
Na rokovanie dotknutých komisií (Š, FP, VUP) bol predloţený materiál na realizáciu tartanovej dráhy,
kde predkladateľ v prvej fáze navrhuje opraviť, resp. kompletne vymeniť zdevastovaný antukový
povrch beţeckej dráhy za umelú plochu – kvalitný tartanový povrch. Tento materiál nerieši
komplexnú rekonštrukciu areálu a nezahŕňa návrh následnej prevádzky areálu.
Uznesenie č. 582/2014, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ţiada
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.
Prednosta bude o výsledku informovať na najbliţšom zasadnutí MiZ.
Uznesenie č. 583/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves ţiada prednostu o predloţenie návrhu na zmenu rokovacieho poriadku, v ktorom bude
zapracovaná povinnosť úradu zverejňovať zápisnice z rokovaní miestneho zastupiteľstva na www
stránke MČ Karlova Ves.
T: najbliţšie zasadnutie MiZ
Komentár: Splnené.
Materiál bol predloţený na zasadnutie všetkých komisií a miestnej rady, kde nezískal dostatočnú
podporu.
Uznesenie č. 584/2014, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ţiada
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: najbliţšie zasadnutie komisie školskej, finančnej a MiZ 28.10.2014
Komentár: Plní sa.
O plnení uznesenia prednosta podrobne informuje v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 27.
MiZ 2014“.

V Bratislave, 22. októbra 2014

Ing. Janka Mahďáková
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MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

ZÁZNAM
z kontroly dodrţiavania VZN č. 3/2013 o poskytnutí jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa, v zmysle splnenia podmienok na udelenie príspevku
u doteraz úspešných ţiadateľov.

Podnet na vykonanie kontroly:

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova
Ves č. 569/2014/B zo dňa 23. septembra 2014, ktorým
bol doplnený schválený kontrolnej činnosti na 2. polrok
2014.

Cieľ kontroly:
Preveriť:
- objektívny stav kontrolovanej agendy a súlad so súvisiacimi predpismi a vnútornými
aktmi riadenia
- dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti zákonných postupov pri
hospodárení s verejnými prostriedkami v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite
- dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.
Kontrolovaný subjekt:
Preverované obdobie:
Kontrola vykonaná :
Kontrolu vykonala:

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
rok 2014
30. septembra – 20. októbra 2014
Ing. Janka Mahďáková,
miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Výsledok kontroly a kontrolné zistenia:
Ku kontrole boli pouţité všeobecne platné predpisy:
- Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších noviel
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Zákon č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislava
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
- Smernica Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 2/2010 pre vnútorný obeh účtovných
dokladov a finančné operácie
Kontrole boli predloţené tieto doklady :
- spisová dokumentácia
- registratúrne zápisy
- evidencia agendy vedená na oddelení
- výpisy z účtu
- rozpočet mestskej časti
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Legislatívny rámec:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4
písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy, podľa § 1 ods. 2 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením
číslo 417/2013 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
číslo 3/2013 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
obyvateľom mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj “nariadenie“) upravuje postup a podmienky
poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves (ďalej len “mestská časť“).
Všeobecné ustanovenia:
1.

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa (ďalej aj “príspevok“) , ktorý sa vypláca
oprávnenej osobe na základe žiadosti a pri splnení podmienok pre poskytnutie príspevku,
poskytne mestská časť za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv
a povinností.

2.

Jednorazový finančný príspevok má charakter nenávratnej finančnej pomoci, na poskytnutie
ktorého nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.

3.

Príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, mestská
časť príspevok poskytne na každé dieťa.

Podmienky poskytnutia príspevku:
1.

Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku v zmysle tohto nariadenia je:
a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
najmenej jeden rok pred narodením dieťaťa,
b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves najmenej jeden
rok pred narodením dieťaťa v prípade, ak:
-

matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo
dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

c) osoba s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves najmenej jeden rok pred
podaním žiadosti o príspevok, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu alebo príslušného orgánu
v zmysle ustanovení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.
2.

3.
4.

Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť:
- najneskôr do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa alebo
- najneskôr do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu
o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, v tomto prípade je
možné žiadosť podať najneskôr do dovŕšenia jedného roka dieťaťa.
Jednorazový finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe za podmienky, že tá nemá
záväzky po splatnosti alebo iné dlhy voči mestskej časti.
Mestská časť poskytne príspevok oprávnenej osobe na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves.
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Ţiadosť o príspevok a poskytnutie príspevku:
1.

2.
3.

4.

Jednorazový finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe na základe písomnej
žiadosti, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Písomná žiadosť sa podáva osobne alebo
písomne na adresu sídla Miestneho úradu mestskej časti. K žiadosti je potrebné doložiť rodný list
dieťaťa.
Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Príspevok môže poskytnúť mestská časť vo forme vkladnej knižky alebo na bankový účet
oprávnenej osoby alebo vo forme platobného poukazu, na základe ktorého bude príspevok
vyplatený oprávnenej osobe v hotovosti.
Výška príspevku na jedno dieťa je 90,- eur.

Záverečné ustanovenia:
1.

2.

Poskytnutie jednorazového finančného príspevku podľa tohto nariadenia sa vzťahuje výlučne na
oprávnené osoby, ktoré splnili podmienky na poskytnutie príspevku dňom nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014.

Bolo zistené:
Agendu súvisiacu s poskytovaním príspevku pri narodení dieťaťa spracúva referát Matričný
úrad a ohlasovňa obyvateľov.
V roku 2014 – od 1. januára do 30.septembra, kedy bol zahájený výkon kontroly, bolo
prijatých a zaevidovaných celkom 184 ţiadostí o vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa.
Úplný zoznam ţiadateľov tvorí súčasť správy o kontrole a je k dispozícii na útvare miestneho
kontrolóra.
Ţiadateľ podáva ţiadosť na tlačive, ktoré obsahuje údaje:
Údaje o ţiadateľovi:
-

meno a priezvisko
dátum narodenia
trvalý pobyt
vzťah k dieťaťu

Údaje o dieťati:
-

meno a priezvisko
dátum narodenia
trvalý pobyt

a zároveň podpisuje čestné prehlásenie:
1.
2.
3.

Prehlasujem, že voči mestskej časti nemám žiadne záväzky po splatnosti alebo iné dlhy.
Prehlasujem, že trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves mám ku dňu podania
žiadosti najmenej jeden rok.
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, že
príspevok vyplatený na základe nepravdivých údajov som povinný vrátiť.

Povinnou prílohou k ţiadosti je fotokópia rodného listu dieťaťa.
Kontrolou bolo zistené, ţe z podaných 184 ţiadostí bolo kladne vybavených 179, v čase do
30.9.2014 bolo vyplatených 15 840 € (176 ţiadostí po 90 €), 3 ţiadosti z podaných ešte neboli
v čase realizácie kontroly fyzicky vyplatené.
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V rozpočte Mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2014 bola pôvodne suma na
vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa rozpočtovaná vo výške 3 000,- €, po úprave na
základe uznesenia č. 567/2014 zo dňa 23.9.2014 je vo výške 20 000,- €.
Zo 184 podaných ţiadostí bolo 5 vybavených negatívne:
- v 2 prípadoch ţiadateľ podal ţiadosť po lehote určenej v nariadení (ev.č. KV/2008/2014,
KV/10397/2014),
- v 2 prípadoch ţiadateľky mali v čase podania ţiadosti trvalý pobyt mimo územia MČ
Karlov Ves (ev.č. KV 3981/2014, KV 10566/20147),
- v jednom prípade bola dĺţka trvalého pobytu matky na území KV v čase narodenia
dieťaťa 4 mesiace (ev.č. KV 6086/2014).
Títo ţiadatelia nesplnili podmienku čl. II, §2, ods.1 nariadenia, postup úradu bol
v súlade s platným nariadením.
V ţiadostiach vybavených kladne bolo zistené, ţe
- v jednom prípade bola ţiadosť podaná 164 dní po narodení dieťaťa (ev.č.
KV/10107/2014),
- v dvoch prípadoch bola ţiadosť podaná 101 dní po narodení dieťaťa (ev.č. K/5074/2014,
KV/8608)
- v jednom prípade bola ţiadosť podaná 91 dní po narodení dieťaťa(ev.č.KV/2345/2014),
- v jednom prípade bola ţiadosť podaná 98 dní po narodení dieťaťa (ev.č. KV/4422/2014),
- v jednom prípade bola ţiadosť podaná 110 dní po narodení dieťaťa (ev.č.KV/8060), dieťa
narodené v Taliansku,
- v jednom prípade bola dĺţka trvalého pobytu matky na území KV v čase narodenia
dieťaťa 10 mesiacov, otec trvalý pobyt od 2006 (ev.č. KV/12008/2014),
- v jednom prípade bola dĺţka trvalého pobytu matky na území KV v čase narodenia
dieťaťa 9 mesiacov, otec trvalý pobyt od roku 2007 (ev.č. KV/7429/2014),
pričom ostatné náleţitosti v zmysle nariadenia boli splnené.
V týchto prípadoch boli nedostatočne dodrţané podmienky ustanovené v čl. 2, § 2, ods.2
v tom čase platného nariadenia.
Z kladne vybavených 179 ţiadostí bolo 178 podaných matkou, 1 ţiadosť bola podaná
zákonným zástupcom – všetky v súlade s dikciou článku II, ods.1, písm. c)
Všetky ţiadosti majú doloţený rodný list dieťaťa.
Všetky ţiadosti obsahujú čestné prehlásenie o vysporiadaní záväzkov voči Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves, od marca 2014 bola kontrola týchto skutočností realizovaná
referátom daní, fakturácie a styku s bankou.
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Doplnenie zistených skutočností:
Na základe uznesenia č. 569/2014 bolo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves č. 3/2013 zo dňa 24. septembra 2013 o poskytovaní jednorazového
finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves upravené takto:
1. § 2 ods. 1 písmeno a) sa mení na nasledovné znenie:
„matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves najmenej jeden rok pred narodením dieťaťa; v prípade, ak matka, ktorá dieťa
porodila nemala trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves najmenej jeden
rok pred narodením dieťaťa, na splnenie podmienky poskytnutia príspevku stačí trvalý
pobyt otca dieťaťa v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves najmenej jeden rok pred
narodením dieťaťa,"
2. § 2 ods. 2 sa mení na nasledovné znenie:
„Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť:
- najneskôr do jedného roka odo dňa narodenia dieťaťa alebo
-najneskôr do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo príslušného
orgánu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.“
Touto zmenou boli zmiernené podmienky aplikácie ustanovení nariadenia a ţiadatelia
vo vyššie uvedených prípadoch, ktorí v zmysle pôvodného znenia nariadenia nespĺňali
podmienky pre poskytnutie príspevku, týmto mohli byť hodnotení ako oprávnení pre
poskytnutie príspevku.

Záver
V období od 1. januára 2014, kedy vstúpilo do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves číslo 3/2013 o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava - Karlova Ves do
30. septembra 2014, ku ktorému bola vykoná kontrola, bolo podaných celkom 184 ţiadostí.
Z nich 179 bolo vybavených kladne, celkom bolo vyplatených 15 840 € (176 ţiadostí po
90 €), 3 ţiadosti z podaných ešte neboli v čase realizácie kontroly fyzicky vyplatené.
V rozpočte Mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2014 bola pôvodne suma na
vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa rozpočtovaná vo výške 3 000,- €, po úprave na
základe uznesenia č. 567/2014 zo dňa 23.9.2014 je vo výške 20 000,- €.
Dňa 23. septembra 2014 bolo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves č. 3/2013no poskytovaní jednorazového príspevku uznesením č. 569/2014
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upravené tak, ţe v podmienkach pre poskytnutie príspevku bol rozšírený okruh oprávnených
osôb, ako aj lehota na podanie ţiadosti.
Pri hodnotení postupu úradu v procese posudzovania jednotlivých ţiadostí boli pri 8
podaných ţiadostiach podmienky splnenia - podľa v tom čase platného nariadenia vyhodnotené ako nedostatočné. Následnou zmenou – zmiernením podmienok
a rozšírením okruhu oprávnených osôb – aj tieto ţiadosti spadajú do okruhu ţiadateľov
spĺňajúcich podmienky a ich kladné vybavenie je moţné spätne kvalifikovať ako
oprávnené.
Úpravou rozpočtu zo dňa 23. septembra 2014 bolo zabezpečené, ţe vyplácanie
príspevkov je kryté dostatočnou rozpočtovanou sumou a je v súlade so zákonom
o 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Kontrolu vykonala:
Ing. Janka Mahďáková, miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

S výsledkom kontroly boli oboznámení:
Ing. Iveta Hanulíková, starostka Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
JUDr. Rastislav Velček, prednosta Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

V Bratislave, 20. októbra 2014
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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 23. september 2014.
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. ţiada 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
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Bolo zistené:
B. ţiada 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:
Plní sa.
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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, 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 čase spracovania tohto materiálu majú zmluvy na bazén na školský rok 2014/2015
uzatvorené subjekty okrem o.z. Pressburg Water polo team a športového klubu Synchro
Bratislava. Dňa 1.10.2014 zasadala mimoriadne školská komisia, na ktorú boli pozvaní
zástupcovia všetkých klubov kde prišlo k dohode všetkých subjektov o zmene rozvrhu.
V súčasnosti sa pripravujú dodatky k uzatvoreným zmluvám a vypracovávajú sa nájomné
zmluvy s ohľadom na dohodnuté zmeny.
Následne dňa 9.10.2014 p. Allárová zo športového klubu Synchro Bratislava oznámila, ţe po
neskoršom zváţení nesúhlasí s rozvrhom a ţiada, aby MČ jej od nového roku pridelila čas,
ktorý bol pridelený vo štvrtok Klubu vodných športov, o.z..
V zmysle uznesenie č. 572/2014/C je v prílohe materiálu Informácia o plnení uznesení splatných
k 27.MiZ predkladanom prednostom je podrobná informácia o prenájme bazéna v tabuľkovej
forme + zoznam nájomcov bazéna s popisom.
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V zmysle uznesenia č. 572/2014/D bol spracovaný návrh pravidiel prideľovania času
vyuţívania bazéna, ktorý bol prerokovaný v športovej komisii 8.10.2014 a následne
v miestnej rade 14.10.2014, kde nezískal dostatočnú podporu.
V uplynulom období boli 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 a subjekty sú v prípade meškania platby okamţite vyzývané na
úhradu.
Plávanie pre verejnosť je realizované prostredníctvom Karloveského športového klubu, čo
znamená, ţe KŠK škole uhrádza 35,- € za kaţdú hodinu.
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 – jún predstavovali pre KŠK rozdiel medzi príjmami 1 065,50 € a výdavkami
3 714,59 € vo výške mínus 2 649,09 €.
Príjmy do 30.9. 2014
január - 7 dní
február - 5 dní
marec - 8 dní
apríl – 7 dní
máj – 7 dní
jún – 8 dní

1 065,50 €
215,50 €
165,00 €
219,00 €
187,00 €
107,50 €
171,50 €

Výdavky do 30.9.2014 3 714,59 €
07.02.2014
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
07.02.2014
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
13.02.2014
7,57 € (kábel do PC k registračnej pokladni (povinnosť od r.2014 )
11.03.2014
84,24 € ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace)
11.03.2014
50,53 € (ccp za dohodu o br.pr.štud. ( plavčík ) 5 dní /február)
09.04.2014
89,05 € (ccp za dohodu o br.pr.štud. ( plavčík ) 8 dní /marec)
09.04.2014
134,80 €(ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace)
15.04.2014
179,35 € (poistka za bazén 22.4. 2014 – 22.10.2014)
12.05.2014
77,90 € (ccp za dohodu o br.pr.štud. ( plavčík ) 7 dní /apríl)
12.05.2014
117,94€ (ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace)
05.06.2014
1 400,00 € faktúra ZŠ A.Dubčeka za január – marec za energie)
11.06.2014
70,90 €(ccp za dohodu o br.pr.štud. ( plavčík)
11.06.2014
117,94 € (ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace)
03.07.2014
80,87 € ccp za dohodu o pr.činnosti ( plavčík )
03.07.2014
134,80 € (ccp za dohodu o pr.činnosti ( obsl. reg.pokl. a práce s tým súvisiace)
október 2014
980,00 € (faktúra ZŠ AD za energie za apríl a máj ( 14 dníx2hod x35€ )

Plávanie pre verejnosť v septembri nebolo, začalo sa v októbri.
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.
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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.
Zistený stav:
Plní sa.
Pre školský rok 2014/2015 pokračuje vo vyuţívaní bazéna Súkromná škola a gymnázium
ESPRIT, o.z. a Gymnázium L.Sáru za podmienok určených uznesením, platba bude
realizovaná 2x ročne, po uplynutí 1. polroku a na konci školského roku.

V Bratislave, 20. októbra 2014

Spracoval: Ing. Janka Mahďáková
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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. ţiada 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. ţiada 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. ţiada 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. ţiada 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 priebeţnom 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).
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
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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 ;
V súčasnosti bola realizovaná časť z vyššie uvádzaných opatrení:
V ZŠ A. Dubčeka pracuje nová ekonómka, poţadované informácie o rozpočtovom
hospodárení ZŠ a vyţadované podklady sú spracúvané na profesionálnej úrovni, doterajšia
spolupráca je bezproblémová.
Na mimoriadnom augustovom rokovaní miestne zastupiteľstvo spolu so schválením finančnej
výpomoci 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. Nakoľko návrh opatrení bol predkladaný uţ v júni,
prijatý bol 19.8.2014, je zrejmé, ţe viaceré termíny v ňom uvádzané nebudú reálne splniteľne
tak ako je uvádzané v texte. V ďalšom období sa zameriam na kontrolu plnenia jednotlivých
opatrení a predloţím informáciu miestnemu zastupiteľstvu.
Rada školy na svojom rokovaní poţaduje, 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.
V tejto veci miestny úrad začal konať, nie je však 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)).
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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 MČ. Súčasne bola
vypracovaná zmluva medzi MČ a základnou školou, na základe ktorej bude MČ poukazovať
ZŠ 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.
V čase spracovania tohto materiálu boli procesné úkony zrealizované.
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 poloţku školy a spôsobujú vznik schodku,
nakoľko prostriedky štátu /prenesený výkon/ nepokrývajú aktuálne mzdové nároky
zamestnancov školy zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v plnom rozsahu.
Novo prijatá pracovníčka - mzdárka preveruje a spracúva nové platové dekréty
zamestnancov školy s cieľom zníţiť mzdové náklady.
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.
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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 tieţ vypracované podpísané (okrem jedného nájomcu, s ktorým sa ešte rokuje)
dodatky k nájomným zmluvám s nájomcami v budove Majerníková 60 s tým, ţe
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 podruţných meračov, ktoré boli osadené v budove
Majerníková 60.
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
Nainštalované, odpočty zabezpečené.

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 aktuálne pracuje zodpovedná pracovníčka 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, 21. októbra

Spracoval: Ing. Janka Mahďáková
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