
S t a r o s t k a                                                                                    Bratislava 07.06.2017
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

23.  zasadnutie  Miestnej  rady  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves v utorok    13  .   0  6  . 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  27. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016.
3. Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských

objektov a zariadení - 2. tranža. 
4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017. 
5. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-

Karlova  Ves č.  3/2004  o  podmienkach  a  podrobnostiach  držania  psov  na  území
mestskej  časti  Bratislava-  Karlova  Ves  a  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach držania psov.

6. Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré
sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy.

7. Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva.  
8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na

pozemky v k. ú. Karlova Ves.
9. Žiadosť Žiadosť občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku

v k. ú. Karlova Ves.
10. Návrh na uzavretie  nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k.  ú.

Karlova Ves.
11. Žiadosť Petra Kajzra o kúpu, resp. prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č.

1311/20 identický s pozemkom registra E - KN parc. č. 365,k. ú. Karlova Ves.
12. Žiadosť prenájom nebytových priestorov v materských školách šk. roku 2017/2018.
13. Odmena predsedom komisií za 2. štvrťrok 2017.
14. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

      Dana Čahojová, v. r.
                 starostka



Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 20.04.2017 do 31.05.2017.
2. Správa o plnení uznesenia MiZ č. 256/2016 zo dňa 13.12.2016 


