
   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 24.04.2018 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 o poskytnutie dotácie pre CHKZ na Slovensku na rok 2018 v zmysle 
VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií ,vo výške  1 500,-€ s účelovým viazaním na nákup 
materiálneho vybavenia členov folklórneho súboru Konjic a DFS Ljuljanka ,  a vo výške 
1 500,-€ na jazykový pobyt členov DFS Ljuljanka v Chorvátsku (Selce) 
                                                                                         predkladá starosta mestskej časti                                                                     
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
3.  Prerokovanie žiadosti speváckeho zboru Chorus Cantinela o prenájom nebytových 
priestorov KD Jarovce pre nácviky produkcie členov zboru 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu                                                                                       
4. Prerokovanie finančného vyúčtovania nákladov na činnosť spoločného stavebného úradu 
Rusovce- Jarovce -Čunovo a prehľadu vykonaných úkonov za rok 2017  
                                                                               predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
5.. Prerokovanie žiadosti – návrhu COMMERCIAL REPRESENTATION AGENCY spol. s r.o. 
Ružový háj 1352, 929 01 Dunajská Streda o spoluprácu a spoluúčasť mestskej časti 
Bratislava- Jarovce pri realizácii verejnej infraštruktúry a investičného zámeru výstavby 33 
RD v dotyku na ul. Trnková  
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti    
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu                                                                       
6. Prerokovanie žiadosti primátora hl. m. SR Bratislavy o stanovisko miestneho 
zastupiteľstva MČ Jarovce k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, upravujúceho 
deľbu príjmov medzi hl. m. SR Bratislavou a mestskými časťami (solidarita a rozvojový 
poplatok) v čl. 57 a 91 Štatútu v platnom znení 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti  
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
7.  Prerokovanie návrhu skupiny poslancov hl. m. SR Bratislavy na prijatie návrhu zmeny 
Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy čl. 91 písm. b) - rozpočtové určenie príjmov Bratislavy 
a mestských častí 
                                                                             predkladá: Jozef Uhler, mestský poslanec 
                                                                             zodpovedný: skupina poslancov hl. m.SR 
8. Návrh na ukončenie nájmu nebytových priestorov o výmere 20 m2 v objekte ZS Jarovce 



súp.č.21, ul. Mandľová 42 uzatvoreného na základe nájomnej zmluvy č.63/2017 v prospech 
spol. Amélia L+M s.r.o zo dňa 14.7.2017, na základe čl.3 písm. c) dohodou zmluvných strán 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
 9. Prerokovanie žiadosti spol. Amélia L+M s.r.o o prenájom časti nebytových priestorov  
o výmere cca 15m2 v sídle miestneho úradu Jarovce ul.  Palmová 1,  s účelovým viazaním na 
skladové účely darčekových košov ako prípadu osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 
písm. c) zákona č.138/1991 Zb. v.z.n.p (UMZ 284/2017) 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu  
10. Prerokovanie žiadosti Mgr. Dagmar Jauschovej o prenájom časti nebytových priestorov 
ZS Jarovce ul. Mandľová 42 o výmere cca 60 m2 ,  s účelovým viazaním na vytvorenie 
lekárne ako prípadu osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
v.z.n.p (UMZ 284/2017) 
 
 11. Interpelácie 
 
12.  Rôzne 
 
       Záver 
 
v Bratislave, 18.04.2018 
 
                                                                                             Ing. Pavel Škodler 
                                                                                                      starosta, v. r 
 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je 
verejné.  


