
JUDr. Mgr. Jozef Uhler,  

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 19.6.2019 od 17.00 hod. – zasadacia miestnosť 
Miestneho úradu na ul. Palmová 1. 
 
PROGRAM ROKOVANIA: 

 
Otvorenie rokovania 
 
1. Určenie zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

 
2. Kontrola plnenia uznesení s dobou splatnosti k termínu rokovania miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Jarovce. 
 

3. Prerokovanie návrhu záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava – 
Jarovce za rok 2018 s odborným stanoviskom miestnej kontrolórky. 
 
4. Návrh na schválenie II. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rozpočtový 
rok 2019. 
 
5. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 3/2019 
o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Trnková 1 Bratislava- Jarovce. 
 
6. Návrh na schválenie pomenovania novej ulice v k. ú  mestskej časti Bratislava Jarovce. 
 
7. Prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
8. Návrh na schválenie spoluúčasti mestskej časti Bratislava – Jarovce na Chorvátskych slávnostiach 
20. – 22. septembra 2019. 
 
9. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v záhradkárskej osade. 
 
10. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci - dotácie z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava - Jarovce na pre žiadateľa OZ NPRODUKT, účelovo viazanej na úhradu výdavkov spojených 
s organizovaním kultúrno-spoločenskej akcie. 
 
11. Návrh na prerokovanie odstúpenia mestskej časti Bratislava- Jarovce od zmluvy č.IROP-Z-
302021K988-221-10 uzatvorenej s riadiacim orgánom MP a RV na rozšírenie kapacít a rekonštrukciu 
objekte ZŠ s MŠ- materská škola ul. Trnkova 1, v roku 2018. 
 
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti na II. polrok 2019. 
 
13. Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke za I. polrok 2019. 



 

14. Interpelácie poslancov 
 
15. Rôzne 
 
Záver 
 

V Bratislave 9.6.2019 
JUDr. Mgr. Jozef Uhler 
             starosta 

 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je verejné.  


