
S t a r o s t k a                                                                                    Bratislava 15.03.2017
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

21.  zasadnutie  Miestnej  rady  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves v utorok    21  .   0  3  . 201  7   o  1  3:  00 h v zasadačke č. dv. 231 na 1. poschodí na
Námestí sv. Františka č. 8.

Program :

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.
Schválenie programu a  overovateľov zápisnice.

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  25. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených
vozidiel  v  znení  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  58/1999  Mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999.

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 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.

4. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na
pozemok, záhradu, k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

5. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku
registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.
7. Návrh na uzavretie  nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k.  ú.

Bratislava-Karlova Ves.
8. Žiadosť  občianskeho  združenia  "Iniciatíva  občanov  -  Doktorov  Jarok"  o  ďalší

prenájom ihriska a detského kútika.
9. Návrh  na  prenájom  majetku  príspevkovej  organizácii  Verejnoprospešné  služby

Karlova Ves .
10. Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
11. Žiadosť spoločnosti HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
12. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom  nebytového priestoru - školský

bufet v Spojenej škole Tilgnerova 14.
13. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
14. Návrh na odvolanie a voľbu členov – neposlancov z komisie výstavby a územného

plánu.



15. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017.
16. Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2017.
17. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie (materiál bude zaslaný v náhradnom

termíne).
18. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

      Dana Čahojová, v. r.
                 starostka

Informatívne materiály:
1. Výpoveď z nájmu Anna Brinkáčová – Súkromná školská jedáleň AB.
2. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1.2016 do 31.12.2016.


