
 

   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 28.06.2017 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 záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Jarovce za rozpočtový rok 2016 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
 
3. Požiadavka Základnej školy s MŠ na rozpočtové krytie obstarania interiérového vybavenia 
tried v súvislosti s realizáciou nadstavby ZŠ a zvýšením počtu tried od šk. roka 2017/2018 
                                                                                              predkladá: riaditeľka ZŠ s MŠ 
 
4. Návrh na schválenie financovania projektu Revitalizácie VP Jantárova - Mandľová-
Palmová so spoluúčasťou Bsk na realizácii projektového zámeru v r.2016 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
 
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 2017 
pre OZ Veritas so sídlom ul Zeleninová 25, Jarovce, vo výške 600,- € na usporiadanie 
športového podujatia „Akcia leta“ 
                                                                                            predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                            zodpovedný: prednosta úradu 
 
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 2017 
pre CHKZ na Slovensku Jarovce, vo výške 750,- € na uhradu dopravných nákladov 
športového podujatia „Európsky turnaj futbalových celkov z obcí mimo Chorvátska“ 
                                                                                            predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                            zodpovedný: prednosta úradu 
 



7. Návrh na schválenie Il. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce  
na rok 2017.  
                                                                                              predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
 
8. Návrh Prevádzkového poriadku spoločenských centra-  Klubu mladých Chorvátov v               
mestskej časti Bratislava- Jarovce. 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
 
9.. Návrh na schválenie zámeru odpredaja nehnuteľností- časti pozemkov v k. ú. Jarovce      
p. č. 219/5,220,221/1,222/2,224,225,226,227/2, na základe žiadosti spol. Bjoern s.r.o., 
Kožušnícka 391/3, 851 10 Bratislava ako prípadu osobitného zreteľa v zmysle  podľa §9 
ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu vysporiadania vlastníctva 
stavieb na predmetných pozemkoch 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
 
10. . Návrh na schválenie odpredaja spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti p. č. 459, v k.ú. 
Jarovce, vo vlastníctve hlavného mesta, v správe mestskej časti Bratislava- Jarovce v 
prospech spoluvlastníka p. Romana Slivku za účelom majetkoprávneho vysporiadania 
v zmysle uznesenia zastupiteľstva č.185/2016 zo dňa 21.09.2016 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
 
11. Návrh na schválenie Dodatku č.  nájomnej zmluvy č.......... uzatvorenej na pozemky 
p.č......vedenom na LV č. k.ú. Jarovce so spoločnosťou  Areas spol. s.r.o., v súvislosti so 
znížením výmery prenajatej plochy pre účely výstavby diaľničného obchvatu D-4  Jarovce 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
 
12. Žiadosť spol  Amélia L+M s.r.o, Morušová 696/30, Jarovce o schválenie prenájmu časti 
nebytového priestoru ZS Mandľová 42 o výmere cca 25m2 , na zriadenie skladových 
priestorov spoločnosti, na dobu neurčitú 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
 
13. Návrh na schválenie uznesenia miestneho  zastupiteľstva k predloženiu žiadosti 
o podanie ŽoNFP na realizáciu projektu Rozšírenie kapacita a rekonštrukcia MŠ Jarovce“ na 
financovanie z prostriedkov „IROP-PO2-SC221-2016-10“ 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
 
14. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov na ul. Ovocná (klubový dom) 
súp.č.17, o výmere cca 100 m2  pre materské centrum Luskáčik Jarovce ako prípadu 
osobitného zreteľa 
                                                                                              predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                              zodpovedný: prednosta úradu 
 
15. Návrh na schválenie pomenovania nových ulíc v k. ú  mestskej časti Bratislava Jarovce 

predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                        zodpovedný: prednosta úradu 

 
16. Žiadosť TJ Jarovce o udelenie súhlasu mestskej časti s podnájmom športového areálu 
pre SRZ za účelom usporiadanie majstrovstiev sveta juniorov v športovom rybolove v dňoch 



20.- 22.07.2017 
predkladá: starosta mestskej časti 

                                                                                        zodpovedný: prednosta úradu 
 
17. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spoločnej činnosti pri plnení úloh preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku, mestskými časťami 
Bratislava – Rusovce, Bratislava – Jarovce a Bratislava – Čunovo 

predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                        zodpovedný: prednosta úradu 

 
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2017 
                                                                                           predkladá: miestna kontrolórka MČ 
 
 
19..Interpelácie 
 
20. Rôzne 
 
Záver 
 

v Bratislave, 21.06.2017 
 
                                                                                             Ing. Pavel Škodler 
                                                                                                      starosta, v. r 
 

 

          

Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je 
verejné.  


