
 

S t a r o s t k a                                                                                    Bratislava 08.09.2021 
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 

 

17.  zasadnutie Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves v utorok  14.09.2021 o  13:00 h v zasadačke č. dv. 231 na 1. poschodí na 
Námestí sv. Františka č. 8 – zasadanie sa uskutoční formou videokonferencie. 
  
Program : 

 
Otvorenie zasadnutia miestnej rady. 
Schválenie programu a  overovateľov zápisnice. 
 
1. Plnenie uznesení splatných k 20. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. 
3. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves k 30.6.2021. 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení 
spádových materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre ktoré 
je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019. 

7. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi 
hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským parkovacím systémom, spol. s r.o. a mestskou 
časťou Bratislava-Karlova Ves. 

8. Pravidlá pilotného ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
„PARTeR“ (poslanecký návrh p. poslankyne Zemanovej). 

9. Návrh strategickej časti komunitného plánu na obdobie rokov 2022 – 2024. 
10. Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu 

„Karloveské centrum kultúry – rekonštrukcia: zvýšenie kvality poskytovaných služieb a 
hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou COVID-19“. 

11. Zámer vybudovať a prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb - schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti – samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 a areálu na pozemkoch 
parc. č. 12 a 13 k.ú. Karlova Ves na Borskej 2 v Bratislave. 

12. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k. ú. Bratislava – Karlova 
Ves. 

13. Žiadosť Moniky Španitzovej o nájom pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110 v k. ú. 
Karlova Ves. 

 



 

 
 
14. Žiadosť Rodinného centra Dlháčik, o. z. o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania nákladov 

za plnenia spojené s užívaním nebytových priestorov. 
15. Žiadosť Miroslavy Bédiovej – Parfuméria STYLE o prenájom nebytového priestoru na 

Majerníkovej 16 v Bratislave. 
16. Žiadosť nájomcu Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov. 
17. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava. 
18. Súhlas s odkúpením pozemku o rozlohe 1 m2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi 

(Bratislavská arcidiecéza) pod budúcou stavbou „Chodník Mokrohájska“. 
19. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry CirKusKus o.z.. 
20. Žiadosti o predĺženie termínov investície LUPY s.r.o.. 
21. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
 
 
               Dana Čahojová, v. r. 
                         starostka 
 
 
Informatívne materiály: 
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 15.08.2021. 
 
 

 
 

 
                                                                                                   


