
 

                   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 02.06.2021                                                                        Podľa rozdeľovníka 
 
 

Pozvánka 
 

      Pozývam Vás na  zasadanie komisie finančnej, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  dňa  10.06.2021 
o 16,00 hodine formou online zasadnutia prostredníctvom zoom aplikácie. (Technicky zabezpečuje 
oddelenie IT, link na napojenie na zoom aplikáciu Vám bude zaslaný). 
 
Program: 
           Otvorenie a schválenie programu 

 
1. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020 (materiál bude 

distribuovaný centrálne organizačným oddelením). 
2. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves - aktualizovaná verzia. 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o nájme bytov 

vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 1/2004 zo 
dňa 30.3.2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na 
podnikateľské účely v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o výške nájomného za 
dočasné užívanie pozemkov zo dňa 05.04.2011 

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

6. Žiadosť pána Guido Paradiso o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg. C KN 
č. 1669/245 k.ú. Karlova Ves pre umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku  

7. Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov 
samosprávy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

8. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
9. 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, Mgr. Richard Savčinský, Ing. Martin Vician, Mgr. Ing. Anna Zemanová, JUDr. Mgr. 
Miloslav Hrádek LL.M. 
 



 
 
 


