
 

S t a r o s t k a                                                                                    Bratislava 09.06.2021 
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 

 

16.  zasadnutie Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves v utorok  15.06.2021 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 19. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020. 
3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 

dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy-sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 
30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i). 

4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 zo dňa 
25.06.2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme 
bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
č. 1/2004 zo dňa 30.3.2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov 
neslúžiacich na podnikateľské účely v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 zo 
dňa 05.04.2011. 

7. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves - aktualizovaná verzia. 

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
9. Žiadosť pána Guido Paradiso o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg. C KN 

č. 1669/245 k.ú. Karlova Ves pre umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku.  
10. Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania poslancov  a členov komisií miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných 
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

11. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
12. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
 
               Dana Čahojová, v. r. 
                         starostka 



 

 
 
Informatívne materiály: 
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 15.05.2021. 
 
 

 
 

 
                                                                                                   


