
   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 mimoriadnom termíne, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2016 od 16.00 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 
 
2. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemkov p.č.216/5 zastavaná plocha 
a nádvorie,,p.č.216/6 zastavaná plocha a nádvorie, p.č.217/69 záhrada, p.č. 217/144 
záhrada, p.č.217/148 záhrada, p.č.217/149 záhrada, p.č.235/2 záhrada, p.č.235/66 orná 
pôda, p.č.985/82 orná pôda, o celkovej výmere cca 24 294m2 k.ú. Jarovce,ako prípadu 
osobitného zreteľa v súlade so znením §9a zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí  v z.n.p. 
v prospech ZO Pohraničník Jarovce na obdobie 1 roka 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu  
 
3. Návrh na schválenie IV. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na 
rok 2016 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu  
 
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rozpočtový rok 2017 a prognóza 
rozpočtu mestskej časti na roky 2018-2019 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu  
 
5. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ ul. Trnkova 1 na rok 2017 
                                                                                            predkladá: riaditeľka ZŠ s MŠ  
                                                                                         
6. Správa miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- Jarovce  z vykonaných  kontrol 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárnom, efektívnom, 
účelovom a účinnom nakladaní s majetkom mestskej v správe miestnych daní a procesov 
verejného obstarávania 
                                                                                     predkladá kontrolórka mestskej časti 
 
 



7. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy a budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na 
pozemok p.č.1010/2 o výmere 1851m2 orná pôda, register E – dočasný záber  a časti 
pozemku p.č.1010/2 o výmere 12m2 za cenu 2,33€/m2 , vo výške ročného nájmu 27,96€ 
v prospech NDS a.s., Dúbravská cesta 14 za účelom prípravy zmeny stavby pred 
dokončením „D2 Bratislava Viedenská cesta- št. hranica SR/MR a SR/Rakúsko-Protihluková 
stena Jarovce“, ako prípadu osobitného zreteľa podľa §9a zák. č.138/1991 Zb. v.z.n 
o majetku obcí 
 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
 
8. Odstúpenie žiadosti NDS, a.s. o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky reg. „E“ parc. 
č. 777, parc. č. 943, parc. č. 1202/1 v k.ú. Jarovce 
 
 
 
9. Zriadenie spoločného  školského obvodu 
 
 
                predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
 
 
10. Rôzne 
 
Záver 
 
 
 
 
v Bratislave, 07.12.2016 
 
                                                                                           
 
 

 
 
 
Ing. Pavel Škodler 

                                                                                                      starosta 
          
 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je 
verejné. 


