
   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 07.11.2017 od 16.30 hod. v sobášnej 
miestnosti kultúrneho domu na Jantárovej ulici č. 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. Monitorovacia Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Základnej školy s materskou školou, Trnková 1, Bratislava- Jarovce za šk. rok 2016/2017 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: riaditeľka ZŠ s MŠ 
 
3. Žiadosť o opakované prerokovanie odpredaja nehnuteľností - stavby bez súp.čísla na 
p.č.220 a pozemkov p. č. 219/4, 219/5, 220, 221, 222/1, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 
k.ú Jarovce na základe žiadosti spol. Bjoern s.r.o., Kožušnícka 391/3, 851 10 Bratislava 
Bjoern s.r.o                                                                        
                                                                                         predkladá starosta mestskej časti                                                                                       
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 
4. Prerokovanie žiadosti spoločnosti Venet a.s. Ružová dolina 10 k schválenie prevodu 
majetku- nehnuteľnosti a vybudovanej infraštruktúry (zemný val a oporný múr) na pozemku 
p. č. 919/64 o výmere 7 950 m2 .ú. Jarovce do vlastníctva mestskej časti Bratislava- Jarovce                        
.                                                                                        predkladá starosta mestskej časti   .                  
.                                                                                           zodpovedný: prednosta úradu 
 

 
5. Prerokovanie žiadosti Ing. Filipa Csóku o odkúpenie pozemku p.č.211/1 a 211/2 k.ú 
Jarovce o celkovej výmere 1 179 m2 za účelom výstavby rodinného domu  
                                                                                         predkladá starosta mestskej časti                                                                                       
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 
6. Návrh na schválenie účelovo viazanej dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- 
Jarovce na rok 2017 pre DHZ Jarovce  ,na vytvorenie a tlač brožúry k 120. výročiu založenia 
zboru a vo výške 950,-€ na hasičské súťaže s medzinárodnou účasťou. 
 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 



7. Návrh na schválenie účelovo viazanej dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- 
Jarovce na rok 2017 pre CHKZ na Slovensku ,vo výške 1 000,-€ na vytvorenie choreografie 
piesní a tancov Jaroviec a vo výške 700,-€ na sústredenie folklórnych súborov v Heľpe 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu 
.  
8. Žiadosť spoločnosti Vľúdnosť- Venia n.o. o schválenie výšky príspevku mestskej časti 
Bratislava- Jarovce na poskytovanie opatrovateľských  sociálnych služieb zabezpečovaných 
na území mestskej časti Jarovce v roku 2018 
                                                                                             predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                             zodpovedný: prednosta úradu                                                                            
9. Kontrolná správa miestnej kontrolórky mestskej časti Jarovce z vykonanej kontroly 
procesov Verejného obstarávania – jednoduchých zákaziek v roku 2016 
 
                                                                                         predkladá: kontrolórka mestskej časti                                                                         
 
10. Kontrolná správa miestnej kontrolórky mestskej časti Jarovce z vykonanej kontroly 
evidencie spotrebovaných pohonných hmôt za I. polrok 2017 
                                                                                         predkladá: kontrolórka mestskej časti 
 
11. Interpelácie 
 
12.  Rôzne 
 
      Záver 
 
 
v Bratislave, 31.10.2017 
 
                                                                                            
 

  Ing. Pavel Škodler 
                                                                                                      starosta, v. r 
         
 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je 
verejné.  
 


