
   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 21.09.2016 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 na uzavretie Zmluvy o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi medzi 
mestskou časťou Bratislava–Jarovce a občianskym združením Ekocharita Slovensko 
Slovensku, so sídlom Gen. M.R.Štefánika 45, 060 01 Kežmarok, v zastúpení JUDr. Jurajom 
Kunákom 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
3. . Návrh na uzavretie Zmluvy o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi medzi 
mestskou časťou Bratislava–Jarovce a občianskym združením HUMANA people to People 
Slovakia o.z. so sídlom Kutuzovova 3, 81 10 Bratislava, v zastúpení Henning MŐRCH 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu                  
4. Návrh Memoranda o spolupráci medzi SOLID ENTERPRISE GROUP, s.r.o., ,mestskou 
časťou Bratislava- Jarovce a hlavným mestom SR Bratislavou o realizácii spoločného 
projektového zámeru vytvorenia podmienok pre infraštruktúru dotknutého územia hl. m. SR 
Bratislavy ako súčasti hospodárskej politiky a rozvoja mestskej časti a okresu Bratislava V. 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný : prednosta úradu 
5. Návrh na obstaranie výstrojných a výzbrojných súčiastok pre dobrovoľný hasičský zbor 
mestskej časti Bratislava- Jarovce 
                                                                                           predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
6.. Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava- Jarovce, plnenie 
príjmov a čerpanie výdavkov k 30.06.2016.   
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
7. Výsledky rozpočtového hospodárenia Základnej školy s MŠ ul. Trnkova 1 
                                                                                            predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ 
 
8. Návrh zámeru účelového využitia nehnuteľnosti- domčeka v areáli TJ Jarovce na klubové 
voľnočasové aktivity mestskej časti a občianskych združení pôsobiacich na území MČ 



Jarovce 
                                                                                          predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
9.  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- Jarovce na 
II. polrok   
                                                                                         predkladá kontrolór mestskej časti 
10. Požiadavka na zmenu rozpočtu  ZŠ s MŠ pre rok 2016 
                                                                                         predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ 
 
11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Kresťanskú ligu pre pomoc mentálne 
postihnutým na Slovensku 
                predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
 
12.   Žiadosť o odkúpenie pozemku – Roman Slivka 
 

         predkladá starosta mestskej časti 
                                                                                          zodpovedný: prednosta úrad 
 
13. Rôzne 
                                     
Záver 
 

 

 

 

v Bratislave, 14.09.2016 
 
                                                                                          Ing. Pavel Škodler 
                                                                                                      starosta 

          

 

Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je 
verejné. 


