
Ing. Pavel Škodler, starosta  mestskej časti Bratislava – Jarovce 

 

 P o z v á n k a 

na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 
  
       Zvolávam riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 
Jarovce, ktoré sa bude konať dňa 18. mája 2016 od 16.30 hod. v sobášnej miestnosti 
kultúrneho domu na ul. Palmová 1. 

 

 

PROGRAM ROKOVANIA: 
 
 
Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice- 
predkladá: starosta mestskej časti 
 

1. Kontrola plnenia uznesení s dobou splatnosti k termínu rokovania miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce -  

                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
 

2. Návrh rokovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava- Jarovce - 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Jarovce č…./2016 
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby, 
rekonštrukcie stavieb a bytov, o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami 
a o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti.- 

                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava – Jarovce 
č…./2016, zo dňa 18.mája 2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava- Jarovce č.6/2012, zo dňa 3.12.2012 
o miestnych poplatkoch -  

                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
 

5. Návrh 1. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 2016 
– 

                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
 

6. Návrh na uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce pre rok 
2016-  Podprogram 5.3. - Požiarna ochrana 

                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
 

7. Doplnenie žiadosti o dotáciu- nenávratnú finančnú výpomoc Združenia technických a 
športových činností ZTaŠČ ZO Jarovce pre rok 2016 v zmysle uznesenia MiZ 
č.127/2016.- 

                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
 



8. Vyúčtovanie výdavkov na činnosti spoločného stavebného úradu za poskytnuté 
verejné služby na úseku UK a SP v roku 2015 

                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
 

9. Hasiči rok 2016                                                      predkladá starosta mestskej časti 
 

10. Schválenie sobášiaceho                                        predkladá starosta mestskej časti 
 

11. Prerokovanie návrhu dodatku štatútu                    predkladá starosta mestskej časti 
 

12. Rôzne 
 
Záver 
 
 
 
 
v Bratislave, 12.05.2016 
 
                                                                                          Ing. Pavel Škodler 
 
 
 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je verejné. 


