
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 12.3.2019 od 18.00 hod. – sobášna miestnosť kultúrneho domu na 
ul. Palmová 1. 

 
PROGRAM ROKOVANIA: 

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

starosta mestskej časti. 
 

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

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 

 
3. Správa o výsledku kontrol nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu 
obce ako účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa 
osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami za rok 2018. 

predkladá: miestna kontrolórka MČ 
zodpovedná: miestna kontrolórka MČ 

 
4. Návrh na schválenie I. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rozpočtový 
rok 2019. 

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedná: starosta mestskej časti 

 
5. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci - dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava 
- Jarovce na rok 2019 pre žiadateľa OZ Luskáčik, vo výške 170,-€, účelovo viazanej na úhradu výdavkov 
spojených s organizovaním divadelného predstavenia pre deti Jaroviec dňa 6.4.2019 – „Kocúr 
v čižmách“. 

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 

 
6. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci- dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava 
- Jarovce na rok 2019 pre žiadateľa TJ Jarovce vo výške 12 000,-€, účelovo viazanej na telovýchovnú 
a športovú činnosť, hospodárske výdaje a zdravotné služby v roku 2019. 

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 

 
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Združenie technických a športových činností ZO Jarovce na rok 
2019 vo výške 5 000,-€ s účelovým viazaním na nákup materiálneho vybavenie členov združenia. 

predkladá: starosta mestskej časti 



zodpovedný: starosta mestskej časti 
 
8. Návrh na schválenie nájmu  nehnuteľností - pozemkov p. č. 236/32 o výmere 380 m2, p. č. 236/33 
o výmere 325 m2 , p.  č. 236/31 o výmere 70 m2 , p. č.236/30 o výmere 766 m2, druh pozemkov – 
orná pôda, k. ú. Jarovce, vedených na LV č. 818 a LV č. 566 v areáli školského dvora ZŠ s MŠ Trnkova 1 
v prospech mestskej časti Bratislava – Jarovce. 

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 

 
9. Prerokovanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte bývalých detských jaslí ul. 
Trnková v prospech žiadateľa Mgr. Miroslava Mahdalíka ul.Tománkova 845 01 Bratislava za účelom 
prevádzkovania keramickej dielne, ako prípadu osobitného zreteľa, z dôvodu zachovania prevádzky 
zariadenia. 

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 

 
10. Návrh na schválenie zámeru odpredaja spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti p. č. 459, reg. C 
vedenom na LV č.1584 , k. ú. Jarovce o výmere 20m2 ,ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade 
s §9a ods. 9  písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v k.ú. Jarovce, vo vlastníctve hlavného 
mesta, v správe mestskej časti Bratislava- Jarovce v prospech spoluvlastníka p. Romana Slivku za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku.  

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 

 
11. Prerokovanie žiadosti o prenájom časti nebytových priestorov – čakárne MHD ul. Jantárová za 
účelom prevádzkovania predajného novinového stánku o výmere 9m2 v prospech žiadateľa p. 
Gabriely Šiškovej , ul. Kovácsova 339/82, Bratislava, ako prípadu osobitného zreteľa, z dôvodu 
zachovania prevádzky zariadenia na dobu určitú. 

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 

 
12. Interpelácie poslancov 
 
13. Rôzne 
 
Záver 
 

 

 

 

V Bratislave, 5.3.2019 
 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler 
             starosta 

 
 
 

Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je verejné.  


