
 

S t a r o s t k a                                                                                    Bratislava 02.02.2022 
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 

 

20.  zasadnutie Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves v utorok  08.02.2022 o  13:00 h v zasadačke č. dv. 231 na 1. poschodí na 
Námestí sv. Františka č. 8 – zasadanie sa uskutoční formou videokonferencie. 
  
Program : 

 
Otvorenie zasadnutia miestnej rady. 
Schválenie programu a  overovateľov zápisnice. 
 
1. Plnenie uznesení splatných k 23. zasadnutiu MiZ. 
2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti zdravorníctva 
a v oblasti hospodárenia s majetkom Bratislavy. 

3. Návrh na opätovné predĺženie nájomnej zmluvy č. 3240364311 z dôvodu predĺženia 
prerušenia nájmu pre umiestnenie detí z MŠ Kolískova 14 počas rekonštrukcie objektu MŠ 
do priestorov užívaných Rodinným centrom Dlháčik, o. z. 

4. Návrh na financovanie rekonštrukcie strechy v budove školy na Majerníkovej 60 formou 
predplatenia nájomného nájomcom CENADA, n. o.  . 

5. Návrh na schválenie výšky zľavy z nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení prijatých 
vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s ochorením 
COVID 19 – 3. vlna. 

6. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 
pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 

7. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov reg. C KN parc. č. 12 a 13 k. ú. Karlova 
Ves  a objektu súp. č. 694 na ulici Borská 2 za účelom vybudovania a prevádzkovania 
zariadenia sociálnych služieb spoločnosti BORMED, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 2677/12, 
Bratislava. 

8. Návrh štatútu denného centra mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
9. Návrh na spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves 

„Kaskády -modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve (3.etapa)“. 
10. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
 
               Dana Čahojová, v. r. 
                         starostka 
 
 
Informatívne materiály: 
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.12.2021.                                                                                     


