
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 24.4.2019 od 19.00 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 kontroly nakladania s finančnými prostriedkami na základe podnetu občana. 

predkladá: miestna kontrolórka MČ 
zodpovedná: miestna kontrolórka MČ 

 
4. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci - dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava 
- Jarovce na pre žiadateľa OZ NPRODUKT, vo výške 600,-€, účelovo viazanej na úhradu výdavkov 
spojených s organizovaním stavania mája a prezentácie kapiel 2019 dňa 30.4.2019. 

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 

 
5. 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 vybavenia členov združenia. 

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 

 

6. Prerokovanie finančnej spoluúčasti mestskej časti Bratislava- Jarovce na realizácii projektu 
rozšírenia kamerového systému Jaroviec z Výzvy č. II. KMV 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutí 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) 
zákona č.  526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 

 
7. Prerokovanie finančného vyúčtovania nákladov na činnosť spoločného stavebného úradu Rusovce - 
Jarovce - Čunovo a prehľadu vykonaných úkonov za rok 2018. 

predkladá: starosta mestskej časti 
zodpovedný: starosta mestskej časti 



 
 
8. Interpelácie poslancov 
 
9. Rôzne 
 
Záver 
 

 

 

 

V Bratislave, 17.4.2019 
 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler 
             starosta 

 
 
 

Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je verejné.  


