
S t a r o s t k a                                                                                    Bratislava 31.01.2019
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

1.  zasadnutie  Miestnej  rady  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves v utorok  05. 02. 2019 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  2. zasadnutiu MiZ 2019.
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves na rok 2019 s výhľadom na

roky 2020 a 2021.
3. Územný plán zóny Karloveská zátoka, Zadanie.
4. Návrh odvolanie a voľbu členov mimorozpočtových fondov.
5. Návrh  na  odvolanie  a delegovanie  členov  rád  škôl  v zriaďovateľskej  pôsobnosti

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
6. Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Karloveského športového klubu.
7. Návrh na odvolanie a voľbu členov dozorného orgánu VPS Karlova Ves.
8. Rámcová náplň komisií.
9. Návrh dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania  poslancov a členov komisií miestneho

zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  volených  a  menovaných
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

10. Návrh  na  spoluúčasť  projektu  „Realizácia  prvkov  udržateľného  hospodárenia  so
zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-
2018-40,  prioritnej osi  2.  Adaptácia  na  nepriaznivé  dôsledky  zmeny  klímy  so
zameraním  na  ochranu  pred  povodňami  Operačného  programu  Kvalita  životného
prostredia.

11. Schválenie zámeru mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov
č. 135 0 33 60 06.

12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves.
13. Žiadosť  Ing.  Milana  Boháča  o  povolenie  na  umiestnenie  vodovodnej  šachty  na

pozemku registra C-KN parc.č. 3651/124, k.ú. Karlova Ves.
14. Žiadosť Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom parkovacích miest v k.ú. Karlova Ves.
15. Žiadosť Ing. Juraja  Galla  o  kúpu pozemkov registra  C-KN parc.č.  643/2 a parc.č.

2968/17, k.ú. Karlova Ves.
16. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k.ú. Karlova Ves počas výstavby

Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.



17. Žiadosť spoločnosti  ALL 4 CAR, s. r . o.  o predĺženie nájomnej zmluvy.
18. Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
19. Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
20. Žiadosť   o  zmenu  nájomcu  nebytových  priestorov  v  objekte  Materskej  školy  Ľ.

Fullu.
21. Prerokovanie upozornenia prokurátorky vo vzťahu k rezidentskému parkovaniu.
22. Rôzne.

 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

      Dana Čahojová, v. r.
                 starostka

Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.12.2018.


