
 
 

S t a r o s t k a 
Mestskej časti 

     Bratislava - Karlova Ves Bratislava 29. 4. 2015 
 
 

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 

 
4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

na utorok 05. 05. 2015 o  14,00 h vo veľkej zasadacej miestnosti 
na prízemí na Námestí sv. Františka 8, č. dv. 106 

 
P  r  o  g  r  a  m: 
 
Otvorenie zasadnutia MiZ 
Schválenie návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a  programu rokovania 
MiZ 
 

I. časť 
1. Voľba miestneho kontrolóra a určenie jeho platu. 
 

II. časť 
2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.  
3. Správa o činnosti miestnej kontrolórky. 
4. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - marec 2015. 
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 

zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo 
dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného 
tajomstva“.  

6. Návrh rámcových náplní práce komisií miestneho zastupiteľstva. 
7. Voľba členov komisií-neposlancov. 
8. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou na Baníkovej ulici, k. ú. 

Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
9. Žiadosť Spojenej školy sv. Františka z Assissi o nájom pozemku v k. ú. Bratislava-Karlova 

Ves. 
10. Žiadosť spoločnosti STYK Development RK, spol. s. r. o. o dlhodobý nájom pozemku v k. ú. 

Bratislava-Karlova Ves. 
11. Ponuka spoločnosti STYK Development RK, spol. s. r. o. na predaj pozemkov v k. ú 

Bratislava-Karlova Ves do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
12. Žiadosť p. Gizely Zelískovej o prenájom nebytových priestorov - vývarovne na Lackovej ul. 
13. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves z evidencie majetku. 
14. Návrh na schválenie „Návrhu Územného plánu zóny Majerníkova - severná časť“. 
15. Návrh na schválenie „Zadania Územného plánu zóny Karloveská zátoka“. 
16. Návrh na schválenie „Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5“. 
17. Návrh na kúpu jazdeného autobusu od spoločnosti Slovak Lines, a. s.. 
18. Návrh Dodatku č.  k Organizačnému poriadku Karloveského športového klubu. 
19. Návrh na voľbu členov Rady Karloveského športového klubu. 
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20. Návrh Zásad podpory ochrany hniezdnej populácie dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov 

(Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov na území mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 

21. Návrh Štatútu Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
22. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia – predstavenie projektu rekonštrukcie električkovej trate. 
23. Informácia o vybavených interpeláciách.  
24. Rôzne. 
25. Interpelácie. 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 

Dana Čahojová 
starostka 


