
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 01.07.2008 

 
 
UZNESENIE č. 67/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava 
– Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce bez pripomienok. 
 

UZNESENIE č. 68/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie stav požiarnej ochrany, vyhodnotenie 
predchádzajúceho obdobia Obecného hasičského zboru MČ Bratislava – Jarovce bez 
pripomienok. 
 

UZNESENIE č. 69/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu oznámiť Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy stanovisko 
k nájmu pozemkov pre manželov Hluchovcov, v ktorom MČ trvá na reálnom usporiadaní 
držby v zmysle predchádzajúcich stanovísk a uznesení MiZ.   
 

UZNESENIE č. 70/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu prostredníctvom stavebného úradu v zlúčenom 
územnom a stavebnom konaní na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 838/4 
zamietnuť žiadosť Zoje Červeničovej z dôvodu, že predložená dokumentácia nie je v súlade 
s platným územným plánom zóny Jarovce PD – dvor v rozsahu I. etapy zástavby. 
 

UZNESENIE č. 71/2008 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s prevodom vlastníctva k pozemku parc. č. 505/2 o výmere 15 
m2. Súhlas je podmienený doložením geometrického plánu, v ktorom bude vyriešený právny 
stav k predmetnému pozemku. 
 

UZNESENIE č. 72/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zásady majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo 

verejnom záujme MČ, verejne prístupných pozemkov a ostatných pozemkov v užívaní 
– držbe MČ Bratislava – Jarovce, ktoré sú vo vlastníctve občanov MČ. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať primátora o súhlas s usporiadaním 
majetkoprávne neusporiadaných pozemkov, ktoré sú vo verejnom záujme MČ, formou 
prevodu vlastníctva zámennými zmluvami. 

C. Miestne zastupiteľstvo ukladá komisii v zložení Ing. Streck, Ing. Husár a Ing. Škodler 
spracovať zoznam pozemkov, ktoré má MČ v záujme majetkoprávne riešiť a zoznam 
pozemkov, ktoré sa použijú na majetkoprávne vysporiadanie. 

D. T: 23.09.2008 
 
UZNESENIE č. 73/2008 

A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie VPBDMKPO a VZ 
z obhliadky extravilánu m.č. Bratislava – Jarovce. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať PD Dunaj, Západoslovenské štátne 
lesy a Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava o odstránenie nedostatkov zistených pri 
obhliadke extravilánu m.č. 



C. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať Dopravný inšpektorát o zvýšenie 
rýchlosti na 80 km/hod na komunikáciách vedúcich extravilánom m.č. Bratislava – 
Jarovce. 

D. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať Dopravný inšpektorát, magistrát hl. m. 
SR Bratislavy a m.č. Petržalka o spoluprácu pri vybudovaní cyklistického chodníka 
popri ceste pri umelom kopci. 

E. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať Dopravný inšpektorát o vypracovanie 
projektu na kruhový objazd na križovatke ciest pri lese. 

 
 

UZNESENIE č. 74/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán práce komisie životného prostredia, 
poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva, výstavby a bytov, územného plánovania 
a regionálneho rozvoja na II. polrok 2008. 
 
 

UZNESENIE č. 75/2008 
 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  plán práce komisie VPDMKPO a VZ na II. polrok 2008. 
 

UZNESENIE č. 76/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  plán práce komisie kultúry, voľného času, vzdelávania, 
mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva na II. polrok 2008. 
 

UZNESENIE č. 77/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  plán práce komisie finančnej, podnikateľských aktivít 
a správy majetku na II. polrok 2008. 
 
 
UZNESENIE č. 78/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ 
Bratislava – Jarovce.   

 

UZNESENIE č. 79/2008 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom časti pozemku parc. č. 1408/1 reg „E“ v k.ú. 
Jarovce o výmere 1 m2  pred rodinným domom č. 190/30 na Jantárovej 30, Pavlovi 
Rotmanovi za účelom osadenia reklamnej tabule za cenu 100,- SKK/m2 /rok na dobu neurčitú. 

 

UZNESENIE č. 80/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 16/2008 a 17/2008 zo dňa 07.02.2008. 
B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce uzavrieť zmluvu   
      o prenájme priestorov bývalej telocvične na Zeleninovej ul. v Jarovciach so  
      spoločnosťou SexiSoda Slovakia, s.r.o. za nasledovných podmienok: 
a) prenájom telocvične: - výška nájomného min. 1000,- SKK/m2/rok, dĺžka nájmu na 10 

rokov, 
b) každoročne zvyšovanie nájomného o výšku medziročného inflačného koeficientu. 

 
UZNESENIE č. 81/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán práce komisie životného prostredia, 
poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva, výstavby a bytov, územného plánovania 
a regionálneho rozvoja na II. polrok 2008. 



 
UZNESENIE č. 82/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly použitia finančných prostriedkov 
z rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce za rok 2007 na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ 
s pripomienkami. 
 
UZNESENIE č. 83/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu činnosti na II. polrok 2008. 
 
UZNESENIE č. 84/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
 
UZNESENIE č. 85/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre starostu MČ Bratislava – Jarovce vo výške 
30% podľa § 5 odst. 1 zákona č. 289/2002 Z.z., za obdobie január až jún 2008. 
 
UZNESENIE č. 86/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje rámcový plán práce činnosti na II. polrok 2008 
s pripomienkami. 
 

 

UZNESENIE č. 87/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 23.09.2008 s pripomienkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 


