
 

                   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 02.09.2021                                                                        Podľa rozdeľovníka 
 
 
 

Pozvánka 
 
 

      Pozývam Vás na  zasadanie komisie finančnej, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  dňa  09.09.2021 
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 na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. 
2. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 

30.6.2021. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves. 

4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k. ú. Bratislava – Karlova Ves. 
5. Žiadosť Moniky Španitzovej o nájom pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110 v k. ú. Karlova 

Ves. 
6. Žiadosť Rodinného centra Dlháčik, o. z. o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania nákladov za 

užívanie nebytového priestoru a plnenia spojené s ich užívaním  za roky 2017, 2018, 2019. 
7. Žiadosť Miroslavy Bédiovej – Parfuméria STYLE o prenájom nebytového priestoru na 

Majerníkovej 16 v Bratislave. 
8. Žiadosť nájomcu Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov. 
9. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava. 
10. Zámer vybudovať a prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb - schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti – 
samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 a areálu na pozemkoch parc. č. 12 a 13 k.ú. 
Karlova Ves na Borskej 2 v Bratislave. 

11. Pravidlá pilotného ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
„PARTeR“ (poslanecký návrh p. poslankyne Zemanovej). 

12. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry CirKusKus o.z.. 
13. Žiadosti o predĺženie termínov investície LUPY s.r.o.. 
14. Poslanecký návrh – schválenie uznesení k správe o stave investícií a k vytvoreniu komisie 

kultúry a médií. 
15. Rôzne. 
 
 
 
Informačné materiály : 



1. Informácia o rozpočtovom opatrení starostky č. 1/2021 
2. Informácia o rozpočtovom opatrení starostky č. 2/2021 

 
 
 
 
 
 
          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., JUDr. Jana Mucsková 
 
 
 
 


