
 

                   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 02.02.2018                                                                        Podľa rozdeľovníka

Pozvánka

      Pozývam Vás na   zasadanie komisie finančnej a podnikateľskej,  ktoré sa uskutoční vo
štvrtok  dňa  08.02.2018 o  16,00 hodine na  MÚ   Námestie sv. Františka 8  v zasadačke MiZ,
miestnosť č. 106 

Program:
           Otvorenie a schválenie programu

1. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018 a na zmenu
tvorby  a čerpania  mimorozpočtových  peňažných  fondov  na  rok  2018  (materiál  bude
doručený v náhradnom termíne)

2. Návrh  VZN mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves   o  určení  školských  obvodov  pre
základné  školy  a spojenú  školu  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves  a o mieste  a čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky
(materiál bude doručený v náhradnom termíne)

3. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k.ú. Karlova Ves
4. Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady v k.ú.

Karlova Ves v lokalite Polianky
5. Žiadosť nájomcu Vojtecha Jakubeka o odstúpenie časti nájomného za rok 2017
6. Žiadosť  MIRAN  -  DUO  s.r.o.  o predĺženie  nájomnej  zmluvy  na  nebytové  priestory  –

spoločné garáže pod pešou zónou Pribišova – Ľ. Fullu
7. Návrh na prenájom objektu starej  lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby novej

lodenice (materiál bude doručený v náhradnom termíne)
8. Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A so

správy Karloveskému športovému klubu
9. Žiadosť Mgr. Michala Jalčovíka – IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytových

priestorov v obytnom dome na Segnerovej 3
10. Prenájom nebytových priestorov na Matejkovej 20 (na návrh pána poslanca Zajaca – bez

materiálu)
11. Rôzne

Informatívne materiály :
1. Informácia o rozpočtovom opatrení starostky č. 7/2017

               S pozdravom
   JUDr., PhDr. Branislav Záhradník
   predseda komisie finančnej a podnikateľskej 

Za správnosť: Mgr. Mária Pástorová - tajomník komisie



Rozdeľovník : Ing. Igor Bendík, Mgr. Peter Buzáš, Ing. Vladimír Dulla, Ing. Iveta Hanulíková, Ing. 
Juraj Kmeťko, Robert Krampl, MUDr. Martina Magátová, Ing. Rudolf Rosina, Mgr. Marcel Zajac, 
Mgr. Ing. Anna Zemanová, JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek LL.M.


