
 
 

MIESTNY ÚRAD MČ  BRATISLAVA – KARLOVA VES  

Nám. sv. Františka č. 8,  842 62  B r a t i  s l  a v  a  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zápisnica 

 zo zasadnutia komisie legislatívno-právnej konanej dňa 07.06.2021 

Miesto konania: online konferencia prostredníctvom aplikácie ZOOM 

Zúčastnení: JUDr. Petra Hudáková,  Mgr. Peter Buzáš, JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 

Čas rokovania: 17:00 hod. – 17:40 hod. 

 

Program: 

          Otvorenie a schválenie programu 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov vo 

vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  

2. 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.  

3. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020. 

4. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves - aktualizovaná verzia. 

5. Rôzne.  

 

Predsedníčka komisie legislatívno-právnej privítala zúčastnené osoby na online rokovaní komisie 

a skonštatovala, že komisia je uznášania schopná.  

K bodu č. 1: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov vo 

vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu na 

rokovanie. 

Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 2: 

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.  

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu na 

rokovanie.  

Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 3: 

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020. 

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu na 

rokovanie. 

Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 



Zapísala: 

JUDr. Martina Bendíková - tajomníčka komisie 

 

K bodu č. 4: 

Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves - aktualizovaná verzia. 

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu na 

rokovanie. 

Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 5: 

Rôzne.  

K tomuto bodu programu neboli žiadne príspevky. 

Na záver predsedníčka komisie legislatívno-právnej poďakovala zúčastneným osobám a ukončila 

rokovanie komisie. 

V Bratislave 07.06.2021. 

 

 

 

 

JUDr. Petra Hudáková, v.r. 

predsedníčka komisie legislatívno-právnej 

 

 

 


