
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce 

konaného dňa 26.6.2007 
 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 
 
 
 

A. Určilo: 
1. Za overovateľov zápisnice p. Martina Wolfa a p. Františka Treuera. 

 
 

B. Prerokovalo: 
1. Program zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 26.6.2007. 
2. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia 

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 29.5.2007. 
3. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava V. proti VZN MČ 

Bratislava – Jarovce č. 3/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – 
Jarovce, číslo konania Pd 67/2007 - 3, zo dňa 8.6.2007, za účasti prokurátorky. 

4. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava V. proti VZN MČ 
Bratislava – Jarovce č. 3/2005, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov na území MČ Bratislava – Jarovce, číslo konania Pd 66/2007 - 3, 
zo dňa 8.6.2007, za účasti prokurátorky. 

5. Návrhy plánu práce komisií VPBDMKPO a VZ, ŽPPVaLHVaBÚPRR, 
FPAaSM, KVČVMŠSV a Z na 2. polrok 2007. 

6. Rámcový plán práce MiZ Bratislava – Jarovce na II. polrok 2007. 
7. Žiadosť Mgr. Ľuboša Štekla o vyjadrenie k osadeniu zrkadla a verejného 

osvetlenia na Trnkovej ulici. 
8. Žiadosť Renaty Gaálovej o prešetrenie znečisťovania životného prostredia 

a poškodzovania majetku. 
9. Žiadosť Františky Paluchovej o premiestnenie dopravného značenia. 
10. Sťažnosť Juraja Kiffusza na znečisťovanie verejného priestranstva pred 

veterinárnou ambulanciou na Semenárskej ulici. 
11. Správu komisie VPBDMKPO a VZ z obhliadky extravilánu MČ Bratislava – 

Jarovce. 
12. Žiadosť Anny Polákovej a spol. zo dňa 17.5.2007 o vydanie pozemku parc. č. 

794/1, resp. náhradného pozemku o výmere 530 m2. 
13. Žiadosť Kataríny Novákovej a Márie Némethovej zo dňa 18.6.2007 o vydanie 

pozemku parc. č. 723, resp. náhradného pozemku o výmere 1013 m2 
v intraviláne MČ. 

14. Návrh riešenia na sprístupnenie pozemkov parc. č. 922/5, 1227/1, 1228/1, 
471/1, 475, 477/1, 483/2 a 485/1 z Chotárnej ulice novým pozemkom 
o výmere 775 m2 v spoluvlastníctve doterajších vlastníkov. 



15. Žiadosť MVDr. Milana Švihrana doručenú na MÚ 30.5.2007 o vyjadrenie 
k zriadeniu parkoviska na pozemku par. č. 874/7. 

16. Žiadosť Ing. Tibora Brezovského zo dňa 7.5.2007 o inštaláciu pouličného 
osvetlenia na Trnkovej ulici. 

17. Žiadosť p. Marty Janičkovičovej o stanovisko k zriadeniu Súkromnej 
základnej umeleckej školy. 

18. Žiadosť spoločnosti DKD s.r.o. zo dňa 19.6.2007 o odpustenie úroku 
z omeškania v plnej výške. 

19. Návrh na odmenu pre starostu MČ Bratislava – Jarovce za I. polrok 2007. 
20. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 25.9.2007. 

 
 
 

C. Schvaľuje: 
1. Program MiZ Bratislava – Jarovce dňa 26.6.2007. 
2. Plány práce komisií VPBDMKPO a VZ, ŽPPVaLHVaBÚPRR, FPAaSM, 

KVČVMŠSV a Z s pripomienkami na 2. polrok 2007. 
3. Rámcový plán práce MiZ Bratislava – Jarovce na 2. polrok 2007 s 

pripomienkami. 
4. Premiestnenie dopravného značenia na žiadosť p. Františky Paluchovej. 
5. Odmenu pre starostu MČ Bratislava – Jarovce vo výške 40 % podľa § 5 odst. 1 

zákona č. 289/2002 Z.z., za obdobie január až jún 2007.  
6. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 25.9.2007 s 

pripomienkami. 
 
 
 

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

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 29.5.2007. 
2. Správu komisie VPBDMKPO a VZ z obhliadky extravilánu MČ Bratislava – 

Jarovce. 
 
 
 

E. Žiada: 
1. Starostu MČ Bratislava – Jarovce pripraviť návrh na zmenu VZN MČ 

Bratislava – Jarovce č. 3/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – 
Jarovce v termíne do 2.7.2007 a tento návrh aj zverejniť na pripomienkovanie 
vo vývesnej skrinke Miestneho úradu. 

    T: 2.7.2007 
2. Starostu MČ odpovedať písomne pánovi Mgr. Šteklovi na jeho opätovnú 

žiadosť s uvedením prijatých uznesení k požadovaným záležitostiam. 
3. Starostu MČ zabezpečiť premiestnenie dopravného značenia na Pílovej ulici 

pred domom číslo 44 na náklady p. Františky Paluchovej. 
4. Starostu MČ zaslať písomnú výzvu MVDr. Milanovi Švihranovi o odstránenie 

nedostatkov uvedených v sťažnosti pána Juraja Kiffusza s upozornením, že ide 
o opätovnú sťažnosť. 

5. Odpovedať písomne pánovi Kiffuszovi s tým, že ak zistí opätovné 
znečisťovanie verejného priestranstva, nech kontaktuje mestskú políciu. 



6. Starostu MČ zaslať žiadosť na mestskú políciu o zvýšený dohľad nad 
miestami, kde je možnosť vytvárania divokých skládok a v okolí veterinárnej 
polikliniky. 

7. Starostu MČ vyzvať p. primátora na majetkoprávne usporiadanie vlastníctva 
k pozemku registra EKN parc. č. 794/1 k. ú. Jarovce, ktorý je vo vlastníctve 
Anny Polákovej a spol., spôsobom dohodnutým so spoluvlastníkmi pozemku. 

8. Starostu MČ vyzvať p. primátora na majetkoprávne usporiadanie vlastníctva 
k pozemkom tvoriacich areál Základnej školy. 

9. Starostu MČ vyzvať p. primátora na majetkoprávne usporiadanie vlastníctva 
k pozemku registra EKN par. č. 723 k. ú. Jarovce, ktorý je vo vlastníctve 
Kataríny Novákovej a Márie Némethovej, spôsobom dohodnutým so 
spoluvlastníkmi pozemku. 

10. Starostu MČ vyzvať vlastníkov pozemkov parc. č. 922/5, 1227/1, 1228/1, 
471/1, 475, 477/1, 483/2, 485/1 , 369/30 a 369/56 na záväzné odsúhlasenie ich 
konkrétneho vkladu do spoločného pozemku. 

11. Starostu MČ vydať k žiadosti MVDr. Milana Švihrana, doručenej na MÚ 
30.5.2007 o vyjadrenie k zriadeniu parkoviska na pozemku par. č. 874/7, 
nesúhlasné stanovisko. 

12. Starostu MČ v odpovedi Ing. Tiborovi Brezovskému na žiadosť zo dňa 
7.5.2007 o inštaláciu pouličného osvetlenia na Trnkovej ul. uviesť, že stav 
osvetlenia na Trnkovej ulici  č. 10 je vyhovujúci. 

13. Starostu MČ požiadať Národnú diaľničnú spoločnosť o osobné stretnutie na 
riešenie problému so spoplatnením diaľnice. 
T: 29.6.2007 

14. Starostu MČ požiadať o osobné rokovanie Vodohospodársku výstavbu, že aké 
dôvody ich viedli k rozparcelovaniu pozemkov pôvodne vykúpených 
a vyvlastnených na vodohospodárske účely v kat. území Jarovce. 
T: 29.6.2007 

15. Starostu MČ vyzvať p. Janičkovičovú o doplnenie žiadosti k zriadeniu 
Súkromnej Základnej umeleckej školy o stanovisko riaditeľa ZŠ s MŠ Jarovce. 

 
 
 

F. Vyhovuje: 
1. Protestu prokurátora proti VZN MČ Bratislava – Jarovce č. 3/2004 

o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Jarovce, číslo konania Pd 
67/2007 - 3, zo dňa 8.6.2007. 

2. Protestu prokurátora proti VZN MČ Bratislava – Jarovce č. 3/2005, ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČ Bratislava – Jarovce, 
číslo konania Pd 66/2007 - 3, zo dňa 8.6.2007. 

 
 
 

G. Ruší: 
1. VZN MČ Bratislava – Jarovce č. 3/2005, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území MČ Bratislava – Jarovce. 
 
 
 
 



H. Odporúča: 
1. Starostovi MČ postúpiť riešenie problému žiadosti p. Renáty Gaálovej na 

Obvodný priestupkový referát Bratislava V. 
 
 
 
 

I. Ukladá: 
1. Komisii životného prostredia, poľnohospodárstva, vodného a lesného 

hospodárstva, výstavby a bytov, územného plánovania a regionálneho rozvoja 
po odsúhlasení predloženého návrhu vlastníkmi pozemkov v zmysle uznesenia 
E.10. zo dňa 26.6.2007 na Koreňovej ulici, predložiť na schválenie do MiZ 
konkrétne riešenie v rozsahu súhlasných stanovísk vlastníkov. 
T: september 2007 

 
 

J. Nesúhlasí: 
1. S odpustením úroku z omeškania v plnej výške spoločnosti DKD s.r.o. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


