
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 16.5.2019 od 19.00 hod. – sobášna miestnosť kultúrneho domu na 
ul. Palmová 1. 

 
PROGRAM ROKOVANIA: 

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

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

3. Prerokovanie návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 
91 – výnos úhrad za dočasné parkovanie, návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 69 – zriadenie nízkoemisnej zóny. 
 
4. Prerokovanie  návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 2/2019 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Jarovce. 
 
5. Prerokovanie žiadostí o nájom poľnohospodárskych pozemkov v prospech PD Dunaj, Rusovce. 
 
6. Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie mestskej časti ako vlastníka susedného pozemku so stavbou 
dvoch rodinných domov s odstupom 0,6 m od hranice pozemku. 
 

7. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci - dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava 
- Jarovce na pre žiadateľa Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, vo výške 1000,-€, účelovo viazanej 
na úhradu výdavkov spojených s organizovaním jazykového tábora v Chorvátsku. 
 

8. Žiadosť o prenájom priestorov kultúrneho domu za účelom schôdzkovej a kultúrnospoločenskej 
činnosti v prospech žiadateľa Jarovská poľovnícka spoločnosť. 
 

9. Žiadosť o prenájom časti telocvične v areáli TJ. 
 
10. Návrh na schválenie zámeru odpredaja spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti p. č. 459, reg. C 
vedenom na LV č.1584 , k. ú. Jarovce o výmere 40 m2,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 spoluvlastníkov p. Romana Slivku s 
manž. Barborou Slivkovou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku. 
 
11. Interpelácie poslancov 



 
12. Rôzne 
 
Záver 
 

V Bratislave, 9.5.2019 
JUDr. Mgr. Jozef Uhler 
             starosta 

 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce je verejné.  


