Starostka
Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

Bratislava 08. 12. 2021

Pozvá nka
V zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 377/90 Zb. o hlavnom meste SR Bratislava v znení neskorších
predpisov, zvolávam
21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
na utorok 14. 12. 2021 o 14,00 h
v zasadacej miestnosti miestnej rady na Námestí sv. Františka 8, č. dv. 231
zasadanie sa uskutoční formou videokonferencie

P r o g r a m:
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ.
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Plnenie uznesení splatných k 21. zasadnutiu MiZ.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a
2024.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2021 zo dňa
14.12.2021 o podmienkach poskytovania dotácií.
Koncepcia nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky
v k. ú. Bratislava -Karlova Ves.
Žiadosť Ing. Slosarčíkovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2998/6, k. ú. Karlova
Ves.
Žiadosť Ing. Oláha o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3, k. ú. Karlova Ves.
Žiadosť JUDr. Pistovičovej o dlhodobý nájom pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12,
2300/13, 2300/15, k. ú. Karlova Ves.
Žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Veternicová 10 o nájom časti
pozemku registra C-KN parc. č. 3651/150 v k. ú. Karlova Ves pre zriadenie kontajnerových
stojísk.
Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov
v Základnej škole Karloveská 61.
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku a návrh na trvalé upustenie od
vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Jamnického
– Nad Sihoťou“.
Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV.
Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2022.
Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2022.

18. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. polrok 2021.
19. Rôzne.
20. Interpelácie.
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
Informatívne materiály:
1. Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2021.
2. Dodatok č. 2 k OPMU.
3. Príprava investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácii k 30.11.2021

Poznámka.
Verejnosť, ktorá má záujem vystúpiť k jednotlivému bodu programu sa musí vopred prihlásiť na mailovú adresu:
info@karlovaves.sk najneskôr v pondelok 13.12.2021 do 16 hod.
Poslanci predkladajú zmenu alebo doplnenie uznesenia písomne a zasielajú mailom na adresu: adam.beno@karlovaves.sk

