
 

   Ing. Pavel Škodler,  starosta  mestskej časti  Bratislava – Jarovce 

                                                      

 P o z v á n k a 

na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 
        Zvolávam rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce, 
v riadnom termíne, ktoré sa bude konať dňa 19.10.2016 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 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
2a. Návrh na uzavretie Zmluvy o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi medzi 
mestskou časťou Bratislava–Jarovce a občianskym združením Ekocharita Slovensko 
Slovensku, so sídlom Gen. M.R.Štefánika 45, 060 01 Kežmarok, v zastúpení JUDr. Jurajom 
Kunákom 
2b. .Návrh na uzavretie Zmluvy o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi medzi 
mestskou časťou Bratislava–Jarovce a občianskym združením HUMANA people to People 
Slovakia o.z. so sídlom Kutuzovova 3, 81 10 Bratislava, v zastúpení Henning MŐRCH 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu  
4. Správa miestnej kontrolórky z výkonu kontroly mzdovej inventúry zamestnancov ZŠ s MŠ 
Trnkova 1 za obdobie január- september 2016 
                                                                                           predkladá: miestna kontrolórka 
5. Požiadavka ZŠ s MŠ Trnkova 1 na zmenu rozpočtu SKD, ŠJ a MŠ na rok 2016 
                                                                                            predkladá: riaditeľka ZŠ s MŠ                                                               
6.  Návrh na III. rozpočtovú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce ne rok 2016 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný : prednosta úradu 
7. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku- infraštruktúry dažďová kanalizácia, 
ORL- SO13, vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie, vsakov a ORL- SO56 ,spevnených 
plôch a komunikácií SO04 a SO50 do vlastníctva mestskej časti Bratislava- Jarovce, na 
základe žiadosti  investora spol. REO Jantar II., s.r.o, Tomášíkova 54 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
8. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce k návrhu dodatku 
Štatútu hl.m.SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva  
                                                                                           predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                           zodpovedný: prednosta úradu 
 
      
9..Žiadosť Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku o poskytnutie finančnej dotácie 



z rozpočtu MČ Jarovce na rok 2016, vo výške 800,-€ účelovo viazanej na sústredenie FKS 
Ljuljanka a Konjic v Heľpe v dňoch 16.11..- 20.11.2016 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
10. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku  p.č. 217, k.ú. Jarovce o výmere 22 706 
m2 , ZO SZZ Pohraničník zastúpenú predsedom Ing. Štefanom Tóthom                                                                                        
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
11. Návrh na odpredaj pozemkov v zmysle zákona SNR č.138/1991 zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov vzťahujúcich sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa 
§9a). registra "C", katastrálne územie Jarovce, parc. č. 891/152 o výmere 30 m2, orná  pôda, 
parc. č. 895/139 o výmere 22 m2  zapísaných na LV č.1999,  Národnej diaľničnej spoločnosti, 
a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35919001, za cenu 67,43 €/m2, spolu 3.506,36 €, 
ktorá bude v zmysle návrhu kúpnej zmluvy navýšená koeficientom 1,2 na celkovú sumu 
4.207,63 €, ako prípadu osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.138/1991 zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov vzťahujúcich sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa 
§9a), na výstavbu stavby D-4 Bratislava, Jarovce- Ivanka Sever 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
12, Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce k návrhu VZN 
hl.m. SR o miestnom poplatku za rozvoj 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
13. Návrh na vstup mestskej časti ako projektového partnera do projektu cezhraničnej 
spolupráce Maďarsko – SR v oblasti rozvoja a udržateľnosti tradičnej menšinovej chorvátskej 
kultúry 
                                                                                           predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                            zodpovedný: prednosta úradu 
14. Rôzne 
 
Záver 
 
 
 
 
v Bratislave, 12.10.2016 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Pavel Škodler 
                                                                                                      starosta 
          
 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je 
verejné. 


