
   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 1.02.2017 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 
 
2. Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017 vypracovaný 
v súlade so znením ustanovenia §18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
                                                                                     predkladá kontrolórka mestskej časti  
 
3. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2016 vypracovaná s súlade so 
znením ustanovenia §18f ods.1 písm. e) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
                                                                                     predkladá kontrolórka mestskej časti 
4. 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 časti Bratislava- Jarovce dotácie r.2016 
                                                                                     predkladá kontrolórka mestskej časti                                                         
 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –Jarovce číslo 01/2017 
 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – JAROVCE 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu                                                                                       
                                                                                           
6. Informácia k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie z bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu a rozvoj vidieka v r.2017 na projektový zámer „Rekonštrukcia 
a revitalizácia verejného priestranstva Palmová-  Jantárova-  Kôstková“. 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
 
7. Informácia k podaniu projektového zámeru a kvalifikovaného odhadu rozpočtového 
nákladu „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Trnkova“  z operačného programu IROP  
                predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 



 
8. Návrh na schválenie žiadosti poskytnutie zľavy z prenájmu KD pre žiadateľku Mgr. 
Barboru Krchňavú  Hanicovú 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
9. Interpelácie 
 
10. Rôzne. 
 
Záver 
 
v Bratislave, 26.01.2017 
 
                                                                                       
 
                                                                                             Ing. Pavel Škodler 
                                                                                                      starosta, v.r 
          
 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je 
verejné. 


