Starostka
Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

Bratislava 22. 06. 2022

Pozvánka
V zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 377/90 Zb. o hlavnom meste SR Bratislava v znení neskorších
predpisov, zvolávam
26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
na utorok 28. 06. 2022 o 14,00 h
vo veľkej sále Karloveského centra kultúry
na Molecovej ul. č. 2
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 26. zasadnutiu MiZ.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2022.
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2021.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným
nariadením.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
o pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca.
Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie
rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2022 –
2026 (9. volebné obdobie).
Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o predĺženie zmluvy o nájme nebytových
priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.
Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov
v objekte Majerníkova 60 v Bratislave.
Návrh na predaj pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13 a 2300/15 v k. ú. Karlova
Ves Jurajovi Pistovičovi.
Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a. s. o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.
č. 1426/486 o výmere 31 m2, ktorý je súčasťou pozemku parc. reg. E-KN 1288/1 k. ú. Karlova
Ves.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky
v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.
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Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62.
Žiadosť LUPY s. r. o. o projekt vybudovania recepcie pre vonkajší areál Janotova 12.
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2022.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Rôzne.
Interpelácie.

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Dana Čahojová, v.r.
starostka

Informatívne materiály:
1. Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2022.
2. Ekonomika Školskej plavárne na Majerníkovej 62 od jej rekonštrukcie.

