
   
S t a r o s t k a                                                                                Bratislava 07.04.2016
Mestskej časti                                                                                      
Bratislava - Karlova Ves                                                 
 

P o z v á n k a

V zmysle  §  17  ods.  4  zákona  č.  377/90  Zb.  o   hlavnom meste  SR  Bratislava  v  znení
neskorších predpisov, zvolávam

12.  zasadnutie  Miestnej  rady  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves v utorok  12. 04. 2016 o  13,00 h v zasadačke  č. dv. 231 na 1. poschodí na
Námestí sv. Františka č. 8.

Program :

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.
Schválenie programu a  overovateľov zápisnice.

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  14. zasadnutiu MiZ 2016.
2. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Karlova Ves.
3. Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia

hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o  dočasnom  parkovaní  motorových  vozidiel  na  
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy, výške
úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej
zaplatenia.

4. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie typu verejno-prospešných služieb.
5. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Karloveského športového klubu.
5A. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy na prenájom
nebytových priestorov na Janotovej 12 v Bratislave.
6. Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12.
7. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy.    
8. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61.
9. Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave.
10. Predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 16.
11. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves.
12. Návrh  na  predĺženie  platnosti  nájomnej  zmluvy  na  pozemok  v  k.ú.  Bratislava  –

Karlova Ves.
13. Žiadosť  spoločnosti  Orange  Slovensko  a.s.,  Metodova  8,   Bratislava  o  súhlas  s

vedením trasy líniovej stavby cez pozemok vo vlastníctve mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves.

14. Návrh na vyradenie majetku v Karloveskom centre kultúry mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

15. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.



16. Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2016.
17. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

    Dana Čahojová
          starostka


