
   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 20.03.2018 od 16.30 hod. –sobášna 
miestnosť 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. Prerokovanie  žiadosti detského tanečného súboru Ljuljanka o prenájom nebytových 
priestorov KD Jarovce pre nácviky choreografií súboru 
                                                                                         predkladá starosta mestskej časti                                                                                       
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
3.  Prerokovanie hudobnej skupiny „Meteor“ o prenájom nebytových priestorov KD Jarovce 
pre nácviky hudobnej produkcie skupiny 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu                                                                                       
 
4. Prerokovanie návrhu na uzatvorenie Dodatku č.1 k nájomnej zmluve  nebytových 
priestorov- klubového domu ul. Ovocná pre činnosť OZ Luskáčik                                                                   
                                                                               predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 
5.. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre DHZO OZ Jarovce na rok 2018 vo výške  
2 000,-€ s účelovým viazaním na nákup materiálneho vybavenie členov združenia  
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti    
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu                                                                       
 
6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Združenie technických a športových 
činností ZO Jarovce na rok 2018 vo výške 5 000,-€ s účelovým viazaním na nákup 
materiálneho vybavenie členov združenia 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti  
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
7. Prerokovanie žiadosti TJ Jarovce o poskytnutie  dotácie na činnosť z rozpočtu mestskej 
časti Jarovce na rok 2018 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu  
 
 



8. Prerokovanie žiadosti Mgr. Filipa Hássa, ul. Pílova 15, Jarovce o zámenu pozemkov KN-C 
p.č.868/554 k. ú. Jarovce -zastavaná plocha o výmere 39 m2 vo vlastníctve žiadateľa,  za 
pozemok KN-C p.č.868/555 k. ú. Jarovce- zastavaná plocha o výmere 38m2 vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava- Jarovce 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti                                                                                
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 
9. Prerokovanie žiadosti MUDr. Zoltána Kállaya a manž. Emílie bytom Novohradská 2, 
Bratislava o predaj (alt. prenájom) časti pozemku p.č.235/154- orná pôda, k.ú Jarovce ako 
prípadu osobitného zreteľa 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 
10. Prerokovanie žiadosti Ing. Tomáša Stolárika, Chotárna 740/30, Bratislava o predaj 
pozemku p.č.1202/1 LV č.1 registra E, orná pôda, k. ú Jarovce o výmere cca 2 000 m2                                                                                        

 predkladá: starosta mestskej časti  
                                                                                   zodpovedný: prednosta úradu 
 
11. Prerokovanie žiadosti ZO Pohraničník o predĺženie platnosti uznesenia miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Jarovce č.322/2018 z dôvodu voľby štatutára organizácie  
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 
12. Návrh I. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 2018 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 
13. Interpelácie 
 
14.  Rôzne 
 
       Záver 
 
v Bratislave, 15.03.2018 
 
                                                                                            
 
 
 
 

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


