
  
 
 
 

S t a r o s t k a 
Mestskej časti 

     Bratislava - Karlova Ves Bratislava  09. 12. 2020 
 
 

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 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

na utorok 15. 12. 2020 o 14,00 h vo veľkej sále Karloveského centra kultúry 
 na Molecovej ul. č. 2 

 
P r o g r a m: 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. 
 
1. Plnenie uznesení splatných k 14. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 

2023. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo dňa 

...... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 
3/2020 zo dňa 30. júna 2020. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  /2020 zo dňa .......2020  o podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb. 

5. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo dňa ...... 
2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti   Bratislava 
– Karlova Ves. 

6. Návrh zámeru zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
7. Žiadosť  JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov Pernecká, Špieszova 

a o úpravu výšky nájmu. 
8. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov 

v ZŠ Karloveská 61. 
9. Žiadosť Evy Baranovičovej  - E.T.B o predĺženie nájmu nebytových priestorov na Lackovej ul. 

č. 4. 
10. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže – NP č. 102 na Segnerovej ul. č. 3. 
11. Žiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2040,príp. 

o predĺženie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves. 
12. Žiadosť JUDr. Aleny Priecelovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2043,príp. 

o predĺženie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves. 
13. Žiadosť manželov Meixnerových o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 282/19 v k. ú. 

Karlova Ves. 
 
 
 
 



 

14. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v 
k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 

15. Žiadosť Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov KV o predĺženie nájmu na časť 
objektu tzv. „starej“ lodenice. 

16. Žiadosť spoločnosti JFcon, s.r.o. o dočasné odpustenie nájmu nebytových priestorov v  Lodenici 
Karloveské rameno na Botanickej ulici. 

17. Žiadosť Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava o prenájom pozemkov v blízkosti 
Karloveského ramena pre účel vybudovanie klubovej lodenice. 

18. Schválenie podmienok kúpy pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“ 
od súkromných vlastníkov. 

19. Návrh na prenájom majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves a návrh na odňatie prebytočného a neupotrebiteľného 
majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné 
služby Karlova Ves  a na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 

20. Koncepcia umiestnenia a prevádzkovania predajných stánkov na území mestskej časti Karlova 
Ves, žiadosti o prenájom pozemku pod predajné stánky. 

21. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
22. Podnájomná zmluva Nová lodenica. 
23. Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2021. 
24. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 
25. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2021. 
26. Odmena miestnemu kontrolórovi za rok 2020. 
27. Informácia o vybavených interpeláciách. 
28. Rôzne. 
29. Interpelácie. 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 

 
Informatívne materiály: 
1. Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2020. 
2. Zásobník projektov na rok 2021. 
3. Koncepcia ihrísk v Karlovej Vsi. 
4. Správa o stave súdnych sporov. 

 
 


