
S t a r o s t k a                                                                                    Bratislava 07.06.2018
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

33.  zasadnutie  Miestnej  rady  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves v utorok    1  2  .   0  6  . 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  35. zasadnutiu MiZ 2018.
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017.
3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2018.
4. Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov.
5. Návrh  na  na  určenie  počtu  poslancov  miestneho  zastupiteľstva,  počtu  volebných

obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo
volebnom období 2018 – 2022 (8. volebné obdobie).

6. Žiadosť Moniky Michalčákovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.č. 2360/23,
k.ú. Karlova Ves.

7. Žiadosť  PaedDr.  Milana  Mikulíka  o  zmenu  čl.  III.  ods.2  nájomnej  zmluvy  č.
1060246012  zo  dňa  04.07.2012,  týkajúcej  sa  účelu  a  spôsobu  užívania  predmetu
nájmu.

8. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Karlova Ves.
9. Žiadosť  Ing.  Jána  Hučku  o  súhlas  so  zmenou  majiteľa  predajného  stánku  a

pokračovanie  nájomného  vzťahu  na  pozemok  pod  stánkom,  resp.  odsúhlasenie
nájomnej zmluvy.

10. Návrh na uzavretie  nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom parc.  č.
1669/245, k. ú. Karlova Ves.

11. Návrh na  prenájom dvoch parkovacích  státí  na  parc.  č.  285/1  na  účely nabíjania
elektromobilov.

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby
Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.

13. Návrh na vyradenie prebytočného  majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v
zmysle zásad hospodárenia.

14. Schválenie podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov - školský bufet v ZŠ
A. Dubčeka, Majerníkova 62.

15. Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12.
16. Návrh  na  spoluúčasť  projektu  „Realizácia  prvkov  udržateľného  hospodárenia  so

zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“.



17. Odmena predsedom komisií za 2. štvrťrok 2018.
18. Odmena  členom komisií-neposlancom za 1. polrok 2018  (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 31.5.2018.


