
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Jarovce 
 
 

U Z N E S E N I E 

 

z prvého zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Jarovce, 

ktoré sa konalo dňa 21. decembra 2006 

 

 

 
Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava – Jarovce: 
 
A. berie na vedomie 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 
2. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

 
B. konštatuje, že 

1. Novozvolený starosta MČ Bratislava – Jarovce Ing. Pavel Škodler zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce. 

2. Zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
miestneho zastupiteľstva: Tibor Berki, Juraj Grebeči, Pavel Haás, Ladislav Halás, Juraj 
Hradský, Ing. Milan Husár, Peter Malý, Ing. Rudolf Novák, Ján Pauhof, Ing. Rudolf 
Streck, František Treuer, Martin Wolf. 

 
C. zriaďuje 

1. komisie, a to  
      a)   finančnú, podnikateľských aktivít a správy majetku, 
       b) verejného poriadku a bezpečnosti, dopravy, miestnych komunikácií a požiarnej 

ochrany, 
       c) kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí 

a zdravotníctva, 
       d) životného prostredia, poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva, verejnej 

zelene, výstavby a bytov, územného plánovania a regionálneho rozvoja. 
 
D. určuje 
     1.  Za zapisovateľa zápisnice p. Jaroslavu Klučkovú. 

2. Za overovateľov zápisnice p. Františka Treuera a p. Jána Pauhofa. 
 
D. volí 

1. Návrhovú komisiu v zložení p. Ladislav Halás, p. Juraj Grebeči a Ing. Rudolf Streck. 
2. Mandátovú komisiu v zložení p. Martin Wolf, p. Juraj Hradský  a p. Pavel Haás 
3. Za zástupcu starostu Ing. Milana Husára. 
4. Za predsedu komisie finančnej, podnikateľských aktivít a správy majetku Ing. Rudolfa 

Nováka a za členov komisie z radov poslancov p. Tibora Berkiho a p. Petra Malého 
5. Za predsedu komisie  verejného poriadku a bezpečnosti, dopravy, miestnych 

komunikácií a požiarnej ochrany p. Juraja Grebečiho a za člena z radov poslancov p. 
Ladislava Halása. 

6. Za predsedu komisie  kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych 
vecí a zdravotníctva p. Juraja Hradského a za členov komisie z radov poslancov p. Jána 
Pauhofa, p. Tibora Berkiho a p. Ladislava Halása. 



7. Za predsedu komisie životného prostredia, poľnohospodárstva, vodného a lesného 
hospodárstva,verejnej zelene, výstavby a bytov, územného plánovania a regionálneho 
rozvoja Ing. Rudolfa Strecka a za členov komisie z radov poslancov p. Martina Wolfa, 
p. Františka Treuera, p. Jána Pauhofa a p. Pavla Haása. 

 
E. schvaľuje 

1. Plat starostu MČ Bratislava – Jarovce vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve a výšku odmeny bude miestne zastupiteľstvo 
schvaľovať v polročných intervaloch, vždy k 30.6 a k 31.12 bežného roku. 

2. Sobášiacich Ing. Pavla Škodlera, Ing. Milana Husára a p. Ladislava Halása. 
3. Miestnosť na vykonávanie sobášnych aktov, a to sobášnu sieň mestskej časti alebo 

kanceláriu starostu mestskej časti. 
4. Vyplatenie „Novoročného príspevku“ vo výške 500,- Sk občanom s trvalým pobytom 

v mestskej časti Bratislava – Jarovce, a ktorí: 
      a) dosiahli v bežnom roku vek 65 rokov 
      b) sú telesne a duševne postihnutý 
      Vyplatenie bude vykonané v mesiaci január 2007. 

 
F. ukladá 

1. Predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrhy 
na členov komisií miestneho zastupiteľstva z radov obyvateľov mestskej časti. 

2. Zástupcovi starostu vypracovať plán práce a plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva na 
1. polrok 2007. 
T: 2. zasadnutie MiZ 

 
G. odporúča 

1. Starostovi mestskej časti posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem mestskej 
časti a v prípade potreby predložiť návrh na ich doplnenie, prípadne zmenu. 

2. Starostovi mestskej časti zvolať 2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva do 30 dní. 
 
 
H. ruší 

1. Uznesenie miestneho zastupiteľstva Bratislava – Jarovce č. 4.4. zo dňa 30.11.2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 

 



 
 


