
 

 
S t a r o s t k a                                                                                    Bratislava 17.10.2019 
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 

 
7.  zasadnutie Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves v stredu  23. 10. 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 splatných k 8. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019. 
3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy v oblasti udeľovania súhlasu k pobytu cudzincov. 
4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2019. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým 
sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo 
dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych 
služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva. 

6. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Karloveský športový klub. 
7. Žiadosť pani Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku registra E - KN parc. č. 4051/3 

a pozemku C - KN parc. č. 3282/2 kat. úz. Karlova Ves - schválenie zámeru Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky. 

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v kat. úz. Bratislava - Karlova Ves. 
9. Žiadosť rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte  na 

Majerníkovej 60. 
10. Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na 

Lackovej 4. 
11. Žiadosť pani Sremac o odpustenie zvyšnej sumy nájomného vo výške 811,03 Eur. 
12. Návrh Hl. mesta SR Bratislava na odňatie správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

k pozemkom registra E-KN  parc. č. 20083/46 - orná pôda o výmere 190 m2,   parc. 
č. 20083/65 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, parc. č. 20083/66 - orná pôda 
o výmere 998 m2, parc. č. 20083/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2, parc. 
č. 20083/97 - záhrady o výmere 311 m2, parc. č. 20083/105 - záhrady o výmere 188 
m2  a  parc. č. 20083/108 - záhrady o výmere 278 m2, kat. úz. Karlova Ves. 

13. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 



 

14. Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves a odzverenie motorového vozidla. 

15. Žiadosť Správcovského bratislavského družstva Drobného 27 o dlhodobý prenájom časti 
parciel č. 3566/24 a 3566/9 k. ú. Karlova Ves pre vybudovanie nástupnej plošinky 
s oceľovou nájazdovou rampou pre osoby so zdravotným postihnutím pre bytový dom na 
Jamnického 18. 

16. Rôzne  
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
 
 
 
 
               Dana Čahojová, v. r. 
                         starostka 
 

                                                                               
                                                                                                   


