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 22.11.2019

Podľa rozdeľovníka

Pozvánka
Pozývam Vás na zasadanie komisie finančnej, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 28.11.2019
o 16,00 hodine na MÚ Námestie sv. Františka 8 v zasadačke MiZ na prízemí.

Program:
Otvorenie a schválenie programu
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ma rok 2020, s výhľadom na roky
2021 a 2022 (materiál bol zaslaný organizačným oddelením).
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým a mení a dopĺňa VZN č.1/2018 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.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o
podmienkach poskytovania dotácií.
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o príspevku na zabezpečenie stravovania pre
seniorov. (materiál bude doručený v náhradnom termíne po prerokovaní v komisii sociálnej
a zdravotnej)
5. Návrh na prijatie daru - pozemku na ulici Svrčia (materiál bude doručený v náhradnom
termíne).
6. Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13,
2300/15, 2301/3, 2301/4, k.ú. Karlova Ves - schválenie zámeru mestskej časti Bratislava Karlova Ves predať predmetné pozemky.
7. Žiadosť Ing. Makaru s manž. a Ing. Čupku s manž. o kúpu pozemku registra C-KN parc.č.
2301/5, k.ú. Karlova Ves do podielového spoluvlastníctva - schválenie zámeru mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetný pozemok.
8. Žiadosť Ing. Hučku o nájom pozemku pod predajným stánkom, parc. č. 1669/243, k.ú.
Karlova Ves.
9. Žiadosť spoločnosti Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom parc.č.
3651/363 a parc.č. 3651/364, k.ú. Karlova Ves.
10. Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na
Lackovej 4.
11. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62.
12. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva v roku 2020.
13. Rôzne
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, Ing. Rudolf Rosina, Ing. Martin Vician, Mgr. Ing. Anna Zemanová, JUDr. Mgr.
Miloslav Hrádek LL.M.

