
S t a r o s t k a                                                                                    Bratislava 12.09.2018
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

34.  zasadnutie  Miestnej  rady  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves v utorok    1  8  .   0  9  . 201  8   o  13:00 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  36. zasadnutiu MiZ 2018.
2. Monitorovacia  správa  plnenia  Programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  -

Karlova Ves k 30.06.2018.
3. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra
2015  o  poskytovaní  jednorazového  finančného  príspevku  pri  narodení  dieťaťa
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

4. Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s. r  . o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a
vrátenie (odpočítanie) nákladov za nariadenú prestavbu.

5. Vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže  na  predaj  akcií  spoločnosti  Prima  banka
Slovensko a. s.. 

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

7. Žiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C - KN parc. č.
2040, príp. uzavretie novej nájomnej zmluvy na daný pozemok, k.ú. Karlova Ves.

8. Žiadosť Dominiky Hodákovej o  odpustenie  nedoplatku na  nájomnom za nebytový
priestor.

9. Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej s manž. o nájom pozemku registra C - KN parc. č.
2301, k. ú. Karlova Ves a žiadosť MUDr. Ivety Šturdíkovej o predaj, príp. dlhodobý
prenájom časti pozemku parc. č. 2301, k. ú. Karlova Ves.

10. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
- Pernecká 2, Špieszova 37.

11. Žiadosť MUDr. Jágerovej Renaty o prenájom garáže na Adámiho ul.
12. Žiadosť o predĺženie nájmu  nebytových priestorov na Lackovej ul.  - E.T. B. - Eva

Baranovičová.
13. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o dlhodobý

prenájom nebytových priestorov na Majerníkovej 60.
14. Žiadosť občianskeho združenia Slovensky skauting, 70. zbor o prenájom nebytových

priestorov na Molecovej ul. v Karloveskom centre kultúry.



15. Prenájom  priestorov  v  Karloveskom  centre  kultúry  občianskemu  združeniu
CirKusKus.

16. Odmena predsedom komisií za 3. štvrťrok 2018.
17. Rôzne.

 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

      Dana Čahojová, v. r.
                 starostka

Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.8.2018.



Do bodu Rôzne ako ústna informácia:

1.  Návrh na dočasné menovanie Anny Paučovej do funkcie vedúcej Karloveského športového
klubu  do  31.1.2018 alebo  do  vymenovania nového  vedúceho  Karloveského  športového
klubu miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

2.  Návrh  na  voľbu  predsedu  komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií
verejných funkcionárov.


