
S t a r o s t k a                                                                                    Bratislava 30.11.2017
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

28.  zasadnutie  Miestnej  rady  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves v utorok    05  . 1  2  . 2017 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  31. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na

roky 2019 a 2020.
3. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.
4. Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné

služby Karlova Ves (materiál bude predložený priamo do MiR).
5. Návrh  na  zverenie  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  príspevkovej

organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves .
6. Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva

mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone
funkcií  verejných  funkcionárov  schválený  uznesením  miestneho  zastupiteľstva  č.
204/2005 zo dňa 29.03.2005.

7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
8. Žiadosť Karloveského športového klubu o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na

pozemky  a  objekt  na  Botanickej  ulici  a  o  súhlas  s  ich  dlhodobým  podnájmom
športovým klubom.

9. Žiadosť Karloveského športového klubu o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na
objekt futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej ulici 1/A.

10. Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.
11. Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.
12. Žiadosť Mgr. Lucie Kubinovej, PhD. - poradenstvo o prenájom nebytových priestorov

na Matejkovej 20.
13. Zámer  využívania  nebytových  priestorov  -  spoločných  garáží  pod  pešou  zónou

Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o..
14. Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.
15. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho

zastupiteľstva v roku 2018.



16. Návrh uznesenia  k  vzdaniu  sa poslancov členstva v komisii na ochranu verejného
záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov,  komisie  finančnej  a
podnikateľskej,  komisie školstva, mládeže a športu a v komisii regionálnej politiky,
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

17. Odmena predsedom komisií za 4. štvrťrok 2017.
18. Odmena  členom komisií-neposlancom za  2.  polrok 2017  (materiál bude predložený

priamo do MiR).
19. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

      Dana Čahojová, v. r.
                 starostka

Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 2.11.2017


