Starostka
Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

Bratislava 17. 02. 2021

Pozvá nka
V zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 377/90 Zb. o hlavnom meste SR Bratislava v znení neskorších
predpisov, zvolávam
15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
na utorok 23. 02. 2021 o 14,00 h vo veľkej zasadacej miestnosti
na prízemí na Námestí sv. Františka 8, č. dv. 106
zasadanie sa uskutoční formou videokonferencie
pripájajte sa už od 13,30 hod.

P r o g r a m:
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ.
I.
1.

časť:
Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslankyne a zloženie
sľubu nového poslanca.

II. časť:
2. Návrh dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti BratislavaKarlova Ves.
3. Plnenie uznesení splatných k 15. zasadnutiu MiZ.
4. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020.
5. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra-poplatok za rozvoj.
6. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2021.
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2018 zo
dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
8. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.
9. Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení
prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti
s ochorením COVID 19 – 2. vlna.
10. Žiadosť MUDr. Miroslavy Zahradníkovej o kúpu nebytového priestoru na Majerníkovej ul. č. 9
V Bratislave - zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť.
11. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy
o nájme nebytového priestoru (1.06 a 1.07) nachádzajúceho sa na Perneckej 37, Špieszovej 2
v Bratislave.
12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves.

13. Informácie o bytoch a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto majetkom.
14. Návrh zámeru zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
15. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov
v ZŠ Karloveská 61.
16. Žiadosť Evy Baranovičovej - E.T.B o predĺženie nájmu nebytových priestorov na Lackovej ul.
č. 4.
17. 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.
18. 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.
19. Žiadosť manželov Meixnerových o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 282/19 v k. ú.
Karlova Ves.
20. 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.
21. Žiadosti o dotácie na rok 2021.
22. Odmena miestnemu kontrolórovi za rok 2020.
23. Informácia o vybavených interpeláciách.
24. Rôzne.
25. Interpelácie.
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Dana Čahojová, v. r.
starostka
Informatívne materiály:
1. Smernica o postupe pri vyrubovaní miestneho poplatku za rozvoj.
2. Informácia k plneniu uznesenia č. 383/2017/B z 19.12.2017.

