
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce 

konaného dňa 24.4.2007 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 
 

A. Určilo: 
1. Za overovateľov zápisnice p. Martina Wolfa a p. Rudolfa Nováka 

 
 

B. Prerokovalo: 
1. Program zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 24.4.2007. 
2. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia 

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 27.3.2007. 
3. Ústnu Informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ Jarovce o výchovno-vzdelávacom procese 

na Základnej škole s materskou školou. 
4. Správu o plnení rozpočtových príjmov a výdajov MČ Bratislava – Jarovce za 

rok 2006. 
5. Návrh záverečného účtu MČ Bratislava – Jarovce za rok 2006. 
6. Pohľadávky MČ Bratislava – Jarovce za rok 2006. 
7. Žiadosť Základnej školy s materskou školou v MČ Jarovce o zabezpečenie 

vyhovujúcich podmienok pre vyučovanie v triedach s novými oknami.  
8. Správu o potrebe zvýšenia finančných prostriedkov na originálne kompetencie 

- pre zabezpečenie chodu Materskej školy v MČ Jarovce od 01.09.2007 
z dôvodu zvýšenie počtu detí. 

9. Správu o sociálnej a zdravotnej starostlivosti o občanov v MČ Bratislava – 
Jarovce. 

10. Správu zo zasadnutia komisie VPBDMKPO a VZ. 
11. Správu o vyhodnotení zimnej údržby. 
12. Žiadosť spoločnosti AWF Inreal spol. s r. o. o poskytnutie územno-plánovacej 

informácie za účelom odkúpenia objektu Detské jasle a zámerom vybudovania 
polyfunkčného centra Jarovce. 

13. Projektový zámer spoločnosti BEL-Invest a.s., Petrovanská 36, Prešov, zo dňa 
2.4.2007 – výstavba viacpodlažných bytových domov na území MČ. 

14. Žiadosť p. primátora zo dňa 28.2.2007 o zaujatie stanoviska k predaju častí 
pozemkov par. č. 369/3 a 369/35 o celkovej výmere cca 175 m2 Jozefovi 
Kittlerovi. 

15. Informáciu o stave prác na územnoplánovacích podkladoch. 
16. Správu o plnení rozpočtu, príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Jarovce za I. 

štvrťrok 2007 a kontrolu plnenia daňových a platobných povinností fyzických 
osôb a podnikateľských subjektov k 31.3.2007. 

17. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 29.5.2007. 
 

 
 



 
 

C. Schvaľuje: 
1. Program MiZ Bratislava – Jarovce dňa 24.4.2007 s pripomienkami. 
2. Celoročné hospodárenie MČ Bratislava – Jarovce za rok 2006 s nasledovnými 

výhradami: 
      a)  boli realizované investičné akcie, ktoré neboli plánované v rozpočte na rok 

2006 a finančné krytie nebolo ani dodatočne odsúhlasené v MiZ  
      b) po skončení realizovaných investičných akcií neboli predložené MiZ 

záverečné finančné odpočty. 
3. Záverečný účet MČ Bratislava – Jarovce za rok 2006. 
4. Osadenie autobusovej zastávky MHD v blízkosti železničiarskej záhradkárskej 

osady. 
5. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 29.5.2007 s 

pripomienkami. 
 

D. Berie na vedomie: 
1. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia 

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 27.3.2007. 
2. Ústnu informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ Jarovce o výchovno-vzdelávacom procese 

na Základnej škole s materskou školou. 
3. Správu o plnení rozpočtu, príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Jarovce za I. 

štvrťrok 2007 a kontrolu plnenia daňových a platobných povinností fyzických 
osôb a podnikateľských subjektov k 31.3.2007. 

4. Správu o sociálnej a zdravotnej starostlivosti o občanov v MČ Bratislava – 
Jarovce. 

5. Správu o vyhodnotení zimnej údržby. 
6. Ústnu informáciu o činnosti kultúrnej komisie. 

 
E. Žiada: 

1. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť v zmysle príslušných právnych 
predpisov vymáhanie pohľadávok MČ Bratislava – Jarovce za rok 2006 okrem 
pohľadávky 3159. 

2. Starostu MČ Bratislava – Jarovce požiadať organizácie, ktoré sú napojené na 
rozpočet MČ Bratislava – Jarovce o predkladanie pravidelnej štvrťročnej 
finančnej správy o hospodárení organizácie. 

3. Starostu MČ Bratislava – Jarovce, aby v spolupráci s predsedom komisie 
výstavby a poslancom mesta vypracovali stanovisko Miestneho zastupiteľstva 
(otvorený list primátorovi) o spôsobe zapracovania pripomienok MČ 
Bratislava – Jarovce k návrhu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy. 
T: 12.5.2007 

4. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť predloženie cenových ponúk na 
dodávku a montáž žalúzií v triedach  s novými oknami v Základnej škole 
s materskou školou v MČ Jarovce 

5. Starostu MČ Bratislava – Jarovce odpovedať spoločnosti AWF Inreal spol. s r. 
o., že MiZ nesúhlasí s odpredajom objektu Detské jasle a zámerom 
vybudovania polyfunkčného centra Jarovce. 

6. Starostu MČ Bratislava – Jarovce v zmysle požiadavky spoločnosti BEL.Invest 
a.s., Petrovanská 36, Prešov nereagovať na ich investičný zámer. 



7. Starostu MČ Bratislava – Jarovce požiadať Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
o zriadenie autobusovej zastávky MHD v blízkosti železničiarskej 
záhradkárskej osady.  

 
 

F. Súhlasí: 
1. S čerpaním finančných prostriedkov na originálne kompetencie - pre 

zabezpečenie chodu Materskej školy v MČ Jarovce od 01.09.2007 vo 
výške 143 000 SKK  z rezervného fondu určeného na chod Základnej školy 
s materskou školou v MČ  Jarovce 

 
 

G. Nesúhlasí: 
1. Nesúhlasí s odpredajom objektu Detské jasle a zámerom vybudovania 

polyfunkčného centra Jarovce spoločnosti AWF Inreal spol. s r. o. 
2. S výstavbou viacpodlažných bytových domov na území MČ podľa 

projektového zámeru spoločnosti BEL-Invest a.s.. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


