
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 21.10.2008 

 
 
UZNESENIE č. 106/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava 
– Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava - Jarovce.  
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 107/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z vykonania kontroly použitia finančných 
prostriedkov poskytnutých z rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce v roku 2007 v čiastke 20.000,- 
Sk pre združenie technických a športových činností, ZO Jarovce. 
za:   11                    zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 108/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z vykonania kontroly pokladničnej hotovosti 
a cenín za III. štvrťrok 2008. 
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 109/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu o zabezpečení zimnej údržby. 
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 110/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie VPBDMKPO a VZ 

z obhliadky intravilánu m. č. 
B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m. č. Bratislava – Jarovce zabezpečiť opravu 

miestnych komunikácii fúkaným asfaltom. 
C. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m. č. Bratislava – Jarovce požiadať 

prevádzkovateľa kanalizácie o udržiavanie poriadku v priestoroch prečerpávacích 
staníc kanalizácie . 

D. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m. č. Bratislava – Jarovce zabezpečiť osadenie 
dopravného značenia „zákaz  vjazdu“ na starú cestu pri lese. 

E. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m. č. Bratislava – Jarovce o zabezpečenie 
odstraňovania závad zistených ešte počas obhliadky intravilánu m. č. v mesiaci apríl. 

za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 111/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo  zasadnutia komisie VPBDMKPO a VZ. 
za:  11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 112/2008 
Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom časti obecného pozemku parc. č. 1242/2 v k. ú. 
Jarovce žiadateľovi OPC Invest s.r.o. 
za: 11                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

 



UZNESENIE č. 113/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu oznámiť Vladimírovi Korčekovi, Fedinova 10, 
Bratislava, že MČ nemá záujem o zriadenie a prevádzkovanie zvieracieho cintorína na jej 
území a nemá na území MČ ani vhodný pozemok na uvedený účel. 
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 114/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu odpovedať spoločnosti s.r.o. Hellas Invest a Magistrátu 
hl. m. SR Bratislavy v zmysle prijatých uznesení „G“ a „H“ zo zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce konaného dňa 04.12.2007. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 115/2008 

A. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu poskytnúť Mgr. Jozefovi Uhlerovi a Ing. Žanete 
Uhlerovej písomnú informáciu o stave riešenia cestnej komunikácie na Zeleninovej 
ulici v MČ Bratislava – Jarovce. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu zvolať vlastníkov všetkých dotknutých 
pozemkov na Zeleninovej ulici a prerokovať možnosti riešenia a finančného 
zabezpečenia cestnej komunikácie. 

za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 116/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu v odpovedi spoločnosti BONUS S s.r.o. uviesť, že časť 
plochy pozemku parc. č. 1202/1 je vo funkčnom využití 201- občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu, čo sú mimo iného aj plochy občianskej vybavenosti 
slúžiace sociálnej starostlivosti. Kvalifikované vyjadrenie k budúcej výstavbe penziónu na 
pozemku parc. č. 1202/1 bude možné iba po vypracovaní a schválení územného plánu zóny 
v predmetnej lokalite. 
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 117/2008 

A. Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom ani dlhodobým nájmom pozemku parc. 
č. 1202/1. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu v odpovedi spoločnosti BONUS S s.r.o. uviesť, 
že pozemky vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy budú v prvom rade použité na riešenie 
majetkoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré sú vo verejnom záujme MČ. 

za:  11                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 118/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo  zasadnutia komisie KVČVMŠSVaZ zo 
dňa 09.10.2008. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

 

UZNESENIE č. 119/2008  
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o podujatí – Slovenská menšina 
v Chorvátsku.  
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 



UZNESENIE č. 120/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o oslavách 800. výročia prvej písomnej 
zmienky o Jarovciach. 
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 121/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 02.12.2008. 
 
za:  11                     zdržali sa:   0               proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


