
   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 11.12.2017 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 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 
a vypracovaných kontrolných súdnoznaleckých posudkov pre stanovenie všeobecnej 
hodnoty odpredávaných nehnuteľností 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: riaditeľka ZŠ s MŠ 
3. Prerokovanie  návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – 
Jarovce č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava- Jarovce č.4/2012 zo dňa 18.12.2012, o poskytovaní sociálnych služieb 
v mestskej časti Bratislava- Jarovce 
                                                                                         predkladá starosta mestskej časti                                                                                       
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
4. Návrh na schválenie IV. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na 
rozpočtový rok 2017. 
                                                                                         predkladá starosta mestskej časti                                                                         
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
5. Návrh na schválenie  rozpočtu Základnej školy s materskou školou ul. Trnkova 1, 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Jarovce na rok 2018 a prognózy na roky 2019 -
2020  
                                                         predkladá: Mgr. Eva Ondrášeková, riaditeľka ZŠ s MŠ                                                                     
                                                                             zodpovedný: Bc. Katarína Saričová 
6. Návrh na schválenie rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rozpočtový rok 2018 
a prognóza na rozpočtové roky 2019-2020 
.                                                                                        predkladá starosta mestskej časti   
.                  .                                                                             zodpovedný: prednosta úradu                                              
7. Kontrolná správa miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- Jarovce z vykonanej 
kontroly procesov Verejného obstarávania – jednoduchých zákaziek v roku 2016  
                                                                                   predkladá: kontrolórka mestskej časti                                                                                        
8. Kontrolná správa miestnej kontrolórky mestskej časti Jarovce z vykonanej kontroly 
evidencie spotrebovaných pohonných hmôt za I. polrok 2017 
                                                                                   predkladá: kontrolórka mestskej časti 



 
.  
9.. Kontrolná správa miestnej kontrolórky mestskej časti Jarovce z vykonanej kontroly 
vyúčtovania dotácie z rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2017poskytnutej TJ Jarovce 
                                                                                   predkladá: kontrolórka mestskej časti 
                                                                                         
 
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti na I. polrok 2018 
                                                                                   predkladá: kontrolórka mestskej časti 
 
11. Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom nehnuteľnosti-  časti pozemku p. č. 
237/8 o výmere cca 25m2 , k.ú. Jarovce, za účelom prevádzkovania dočasného zariadenia – 
stánku rýchleho občerstvenia pre deti predškolskej a školskej výchovy  
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti  
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
 
12. Návrh na schválenie Štatútu mimorozpočtového fondu rozvoja mestskej časti Bratislava- 
Jarovce 
                                                                                        predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
13. Správa komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
mestskej časti z kontroly odovzdaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov a Potvrdení o podanom daňovom priznaní za rok 2016 
                                                                                         predkladá: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, 
                                                                                                                    zástupca starostu 
14. Prerokovanie žiadosti ZO SZZ Pohraničník Jarovce o predĺženie platnosti nájomnej 
zmluvy k pozemkom využívaným na záhradkárske účely p. č..........., k.ú. Jarovce 
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti  
                                                                                          zodpovedný: prednosta úradu 
 
15. Schválenie harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 
Jarovce v roku 2018 
                                                                                           predkladá starosta mestskej časti                                                                                       
                                                                                               zodpovedný: prednosta úradu 
 
16. Interpelácie 
 
17.  Rôzne 
 
      Záver 
 
 
v Bratislave, 30.11.2017 
 
                                                                                             Ing. Pavel Škodler 
                                                                                                      starosta, v. r 
         
 
 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je 
verejné.  
 


