
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce 

 
 

UZNESENIA 
z riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce 

konaného dňa 28.3.2006 
 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 

1. U r č i l o : 
1.1. Za overovateľov zápisnice p. Štefana Bartolicha a p. Juraja Grebečiho. 

 
 

2. P r e r o k o v a l o: 
2.1. Správu o kontrole uznesení zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 

21.2.2006. 
2.2. Záverečný účet MČ Bratislava – Jarovce za rok 2005. 
2.3. Žiadosť spoločnosti J-R-D spol. s r.o. o poskytnutie dotácie na prieskum MČ 

Jarovce vo výške 60 000,- Sk. 
2.4. Zabezpečenie údržby verejnej zelene na vegetačné obdobie 2006. 
2.5. Správu zo zasadnutia komisie VPDMKPO a VZ. 
2.6. Návrh VZN MČ Bratislava – Jarovce o vylepovaní volebných plagátov v MČ 

Bratislava – Jarovce. 
2.7. Územnoplánovaciu situáciu na území MČ Bratislava – Jarovce. 
2.8. Metodické usmernenie orgánov územného plánovania. 
2.9. Spracovanie geometrického plánu č. 56/2005 Ing. Juraja Prachára. 
2.10. Cenovú ponuku spol. Strechostav s.r.o., Gruzínska 36, Bratislava na opravu 

strechy telocvične TJ. 
2.11. Stav komunikácii po kanalizačných rozkopávkach. 
2.12. Žiadosť p. Zbyneka Bandíka o prenájom pozemku a návrh na úpravu detského 

ihriska. 
2.13. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 25.4.2006 

 
 

3. B e r i e   n a   v e d o m i e : 
3.1. Správu o kontrole uznesení zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 

22.2.2006. 
3.2. Správu zo zasadnutia komisie VPDMKPO a VZ. 
3.3. Zabezpečenie údržby verejnej zelene na vegetačné obdobie 2006. 
3.4. Informáciu o stave územnoplánovacej situácie na území MČ Bratislava – Jarovce. 
3.5. Metodické usmernenie orgánov územného plánovania. 
3.6. Riešenie  geometrického plánu č. 56/2005 Ing. Juraja Prachára na určenie 

vlastníckeho práva a oddelenie pozemkov.. 
3.7. Cenovú ponuku spol. Strechostav s.r.o., Gruzínska 36, Bratislava na opravu 

strechy telocvične TJ. 
 

 
 



 
 
 
4. S c h v a ľ u j e : 

4.1. Program zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 28.3.2006 okrem bodov č. 3  
a 5 a vypustením bodu č. 6.. 

4.2. Záverečný účet MČ Bratislava – Jarovce za rok 2005. 
4.3. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Jarovce o vylepovaní volebných 

plagátov v MČ Bratislava – Jarovce. 
4.4. Prenájom nebytových priestorov na prízemí v budove bývalých detských jaslí na 

Trnkovej ulici pre p. Mahdalíkovú od 1.4.2006 na dobu 5 rokov za cenu 1 000,- 
Sk/m2 s tým, že všetky energie si hradí nájomca. 

4.5. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 25.4.2006 
s doplnkami. 

 
5. Ž i a d a : 

5.1. Starostku MČ Bratislava – Jarovce vyzvať občanov mestskej časti, ktorí dostali 
povolenie na výrub stromov a nesplnili si záväzok, aby svoju pozdĺžnosť voči 
mestskej časti splnili v čo najkratšom termíne. 

5.2. Starostku MČ Bratislava – Jarovce zverejniť záverečný účet MČ Bratislava – 
Jarovce za rok 2005 vo vývesnej skrinke MÚ Jarovce. 

5.3. Starostku MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť vypracovanie správy „Rentabilita 
prevádzky objektu kultúrneho domu za rok 2005“. 
T: 20.5.2006 

5.4. Starostku MČ Bratislava – Jarovce osloviť spoločnosť Izostaveko s.r.o. Pezinok 
ohľadom predĺženia termínu viazanosti na vypracovanie cenových ponúk na 
izoláciu strechy telocvične TJ zo dňa 12.1.2006. 
T: 7.4.2006 

5.5. Starostku MČ Bratislava – Jarovce osloviť ďalšie firmy na vypracovanie 
cenových ponúk na izoláciu strechy telocvične z PVC materiálu. 
T: 7.4.2006 

5.6. Starostku MČ Bratislava – Jarovce osloviť p. primátora s požiadavkou na 
bezplatný prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam tvoriacich reštauráciu Jarovský 
dvor a bývalú Základnú školu. 
T: 7.4.2006 

5.7. Starostku MČ Bratislava – Jarovce osloviť dodávateľov výstavby kanalizácie 
v MČ Bratislava – Jarovce o urýchlené odstránenie závad na poškodených 
komunikáciách. 
T: 7.4.2006 

5.8. Starostku MČ Bratislava – Jarovce  oboznámiť investorov kanalizačných prác 
v intraviláne MČ Bratislava – Jarovce o neustálych problémoch s prepadávajúcim 
sa terénom po nekvalitne vykonaných prácach spolu so žiadosťou o stanovisko ku 
kvalite týchto prác a k riešeniu pretrvávajúcich nedostatkov. 
T: 7.4.2006 

5.9. Starostku MČ Bratislava – Jarovce požiadať stavebný dozor kanalizačných prác 
v intraviláne MČ Bratislava – Jarovce o vyjadrenie ku kvalite týchto prác 
a k dodržaniu noriem pri zemných prácach. 
T: 7.4.2006 
 

  



 
 

 
 

6. N e s ú h l a s í : 
6.1. S poskytnutím dotácie na prieskum MČ Jarovce spoločnosti J-R-D spol. s r.o. 
 

 
7. U k l a d á : 

7.1. Predsedom komisií pri MiZ Bratislava – Jarovce prerokovať návrh p. Zbyneka 
Bandíka na zasadnutiach komisii a návrh riešenia predložiť na aprílové zasadnutie 
MiZ Bratislava – Jarovce. 
T: 20.4.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mária Wuketichová 
starostka MČ Bratislava - Jarovce 

 
 


