
   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 02.10.2018 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.  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnými prostriedkami 
poskytnutými ako účelové dotácie pre TJ Jarovce v I. polroku 2018 
                                                                                       predkladá: kontrolór mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: miestny kontrolór 
3. Správa z následnej finančnej kontroly efektívnosti, účelovosti a hospodárnosti pri 
nakladaní s verejnými prostriedkami- kontrola spotreby a vyúčtovania pohonných hmôt 
v DHZ Jarovce v roku 2018. 
                                                                                       predkladá: kontrolór mestskej časti 
                                                                                              zodpovedný: miestny kontrolór 
4. Správa z následnej finančnej kontroly efektívnosti, účelovosti a hospodárnosti pri 
nakladaní s verejnými prostriedkami- kontrola uzatvorených nájomných zmlúv  
                                                                                       predkladá: kontrolór mestskej časti 
                                                                                              zodpovedný: miestny kontrolór 
5. Návrh na schválenie predĺženia nájmu na pozemok p.č.222/2 o výmere 88 m2 k. ú. 
Jarovce,  pre spol. Slovak Telecom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, ako prípadu osobitného 
zreteľa 
                                                                               predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu  
6. Návrh na schválenie zmluvy o  nájme  nehnuteľnosti- pozemku p. č. 725/1 o celkovej 
výmere 1.123 m2, druh pozemku – orná pôda, k. ú. Jarovce, vedenej na LV 1285 v 
spoluvlastníctve Viery Warenichovej, rod. Mihálovej, Evy Novákovej, rod. Mihálovej  a Petra 
Mihála,  v prospech  mestskej časti Bratislava- Jarovce na dobu neurčitú sadzbou 0,50€/ 
m2/rok  
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
7. Návrh na schválenie zmluvy o  nájme  nehnuteľnosti- pozemku p.č.1/3 registra C, k. ú 
Jarovce o výmere 3276 m2  vo vlastníctve RKC, farnosť Jarovce v prospech mestskej časti 
Bratislava- Jarovce na dobu 10 rokov a so sadzbou nájmu 1,-€/rok po dobu trvania nájmu                                                                    
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu 
8. Prerokovanie žiadosti Mgr. Michaely Melicharovej o zámenu pozemkov p. č. 838/96 
(1441/1) o výmere 334 m2 za pozemok p. č. 871/152 (1442/3) o výmere 334 m2 k. ú. Jarovce 
v zmysle odčleňovacieho GP vypracovaného Ing. Milicou Vaškovou, zo dňa 3.4.2018. 
                                                                               predkladá: starosta mestskej časti 
                                                                                         zodpovedný: prednosta úradu  



 
9. Monitorovacia správa o plnení príjmov, čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti 
Bratislava- Jarovce za I. polrok 2018  
                                                                                         predkladá: starosta mestskej časti    
                                                                                        zodpovedný: prednosta úradu  
10. Správa o plnení príjmov a výdavkov Základnej školy s materskou školou ul. Trnkova 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Jarovce 
                                                                                          predkladá: Mgr. Eva Ondrášeková 
                                                                                           riaditeľka ZŠ s MŠ Trnkova 
11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s materskou školou, Trnkova 1, Bratislava- Jarovce za šk. rok 2017/2018 
                                                                                          predkladá: Mgr. Eva Ondrášeková 
                                                                                           riaditeľka ZŠ s MŠ Trnkova 
Záver 
 
v Bratislave, 25.09.2018 
                                                                                             Ing. Pavel Škodler 
                                                                                                      starosta, v. r 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je verejné.  


