
S t a r o s t k a                                                                                Bratislava 08.06.2016
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

14.  zasadnutie  Miestnej  rady  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves v utorok  14. 06. 2016 o  12,00 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  16. zasadnutiu MiZ 2016.
2. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2015.
3. Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova

Ves na rok 2017.
4. Návrh č. 1 na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 - riešenie havarijného stavu

bazéna v budove Základnej školy  na Majerníkovej ul.  a  dofinancovanie Základnej
školy Veternicová.

5. Návrh  č.  2  na  zmenu  rozpočtu  mestskej  časti  na  rok  2016  -  financovanie
Verejnoprospešných služieb Karlova Ves a ostatné zmeny  mestskej časti.

6. Prerokovanie petície proti zrušeniu Základnej školy Veternicová 20 v Bratislave.
7. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o

zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo
16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

8. Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o
zmene  a  doplnení  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej
republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

9. Voľba  členov dozorného  orgánu  príspevkovej organizácie  Verejnoprospešné služby
Karlova Ves a návrh na úpravu dátumu zriadenia. 

10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava- Karlova Ves.
11. Výzva  Miroslava  Kadnára,  Pod  Rovnicami  26,  Bratislava  o  nájom pozemku  vo

vnútrodvore bytového domu na Púpavovej ulici v k.ú. Karlova Ves.
12. Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol.  o usporiadanie vlastníctva k pozemkom parc.  č.

1200 a 1214 na Adámiho ul. do podielového spoluvlastníctva vlastníkov garáží.

13. Žiadosť  spoločnosti  ALL 4  CAR,  s.r.o.  Bratislava  o  dlhodobý  nájom nebytového
priestoru v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.



14. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia.
15. Predĺženie nájomnej zmluvy - WESTEC, spol. s r. o..
16. Nebytové priestory  Majernikova 62 - informácia o nájmoch.
17. Informácia o stave obsadenosti nebytových priestorov na Matejkovej 20.
18. Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Veternicová 20 v Bratislave.
19. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Karlova Ves.
20. Návrh rokovacieho poriadku miestnej rady.
21. Žiadosti o dotácie.
22. Odmeny predsedom komisií za 2. štvrťrok 2016.
23. Odmeny členom komisií-neposlancom za 1. polrok 2016  (materiál  bude rozoslaný v

náhradnom termíne).
24. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

    Dana Čahojová, v. r.
          starostka


