
  

 

 

                   MIESTNY ÚRAD MČ BRATISLAVA – KARLOVA VES 
 

                  Nám. sv. Františka č. 8,  842 62  B r a t i s l a v a 4 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Bratislava, dňa 20.11.2020                                                                        Podľa rozdeľovníka 

 

 

Pozvánka 

 
      Pozývam Vás na  zasadanie komisie finančnej, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  dňa  26.11.2020 

o 16,00 hodine na MÚ Námestie sv. Františka 8  v zasadačke MiZ na prízemí.  

 

 

Program: 

           Otvorenie a schválenie programu 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo dňa 

......2020, 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, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 (materiál bude doručený v náhradnom termíne). 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  /2020 zo dňa .......2020  o podmienkach 

poskytovania sociálnych sluţieb. 

3. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo dňa 

...... 2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti   

Bratislava – Karlova Ves. 

4. Ţiadosť  JUDr. Miriam Szabovej o predĺţenie nájmu nebytových priestorov Pernecká, 

Špieszova a o úpravu výšky nájmu. 

5. Ţiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺţenie nájmu nebytových 

priestorov v ZŠ Karloveská 61. 

6. Ţiadosť Evy Baranovičovej  - E.T.B o predĺţenie nájmu nebytových priestorov na Lackovej ul. 

č. 4. 

7. Podmienky Obchodnej verejnej súťaţe – NP č. 102 na Segnerovej ul. č. 3. 

8. Ţiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2040,príp. 

o predĺţenie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves. 

9. Ţiadosť JUDr. Aleny Priecelovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2043,príp. 

o predĺţenie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves. 

10. Ţiadosť manţelov Meixnerových o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 282/19 v k. ú. 

Karlova Ves. 

11. Ţiadosť Ing. Jána Laluhu o prenájom časti pozemku registra C-KN parc.č. 282/2, k.ú. Karlova 

Ves za účelom umiestnenia 3 ks kompostérov. 

12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺţenie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v 

k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 

13. Ţiadosť Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov KV o predĺţenie nájmu na časť 

objektu tzv. „starej“ lodenice. 

14. Ţiadosť spoločnosti JFcon, s.r.o. o dočasné odpustenie nájmu nebytových priestorov v  

Lodenici Karloveské rameno na Botanickej ulici. 

15. Ţiadosť Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava o prenájom pozemkov v blízkosti 



Karloveského ramena pre účel vybudovanie klubovej lodenice. 

16. Schválenie podmienok kúpy pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺţ Perneckej 

ulice“ od súkromných vlastníkov. 

17. Návrh na prenájom majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii 

Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves a návrh na odňatie prebytočného a neupotrebiteľného 

majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné 

sluţby Karlova Ves  a na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves. 

18. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 

19. Podnájomná zmluva Nová lodenica. 

20. Rôzne. 

 

Informačné materiály : 

1. Informácia o rozpočtovom opatrení starostky č. 3/2020. 

 

 

 

 

Čas 17,30 hod. (za účasti členov ostatných komisií  

21. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021 s výhľadom na roky 

2022 a 2023 (materiál bol distribuovaný centrálne organizačným referátom) . 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

          JUDr., PhDr. Branislav Záhradník 

                  predseda komisie finančnej   

  

 

Za správnosť: Mgr. Mária Pástorová - tajomník komisie 

 

Rozdeľovník : Ing. Martin Ganz, Ing. Juraj Kmeťko,  Ing. Peter Magát, RNDr. Zuzana Melušová – 

Kutarňová, Mgr. Richard Savčinský, Ing. Martin Vician, Mgr. Ing. Anna Zemanová, JUDr. Mgr. 

Miloslav Hrádek LL.M. 


