
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 27.01.2009 

 
 
 
 
UZNESENIE č. 1/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu o kontrole plnenia uznesení MiZ 
Bratislava – Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 2/2009 
Miestne zastupiteľstvo prerokovalo  návrh rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce na rok 2009 
a roky 2010,2011. 
za:  11                       zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 3/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly preverenia dokladov – dotácie 
z rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce pre TJ – Jarovce za rok 2007. 
za:  11                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 4/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly pokladničnej hotovosti a cenín za 
IV. štvrťrok 2008. 
za:  11                     zdržali sa:   0               proti:  0 
 
UZNESENIE č. 5/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly preverenia plnenia položky 
v rozpočte MČ Bratislava – Jarovce – Požiarna ochrana za rok 2007. 
za:  11                    zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 6/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 s 
doplnkami. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 7/2009 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku parc. č. 95/8 o výmere 12 m2 Kataríne 
Berglovej za podmienok určených Hlavným mestom SR Bratislavou. 
za: 9                      zdržali sa:  2                proti:  0 
 
 
UZNESENIE č. 8/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu osloviť spoločnosť CRA, s.r.o. s požiadavkou 
o stanovisko k možnosti prevodu vlastníctva 13m2 z pozemku parc. č. 236/29 v časti, ktorá 
priamo nadväzuje na pozemok parc. č. 212 – cestnú komunikáciu Trnková ulica do 
vlastníctva MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 



UZNESENIE č. 9/2009 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s právom prechodu a prejazdu cez pozemky parc. č.237/7 
a 237/8 a s právom uloženia inžinierskych sietí na týchto pozemkoch v prospech vlastníkov 
pozemku parc. č. 260 v rozsahu, ktorý je definovaný zákresom a mierami v kópií 
z katastrálnej mapy a podmienkou umožniť prístup a uloženie sietí vlastníkovi parc. č. 
235/207. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 10/2009 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s naplánovaním finančných prostriedkov pre Klub mladých 
Chorvátov vo výške 250 000,- SKK (8 298,40 EUR) v rozpočte pre rok 2009 položka 
Transfery na zabezpečenie spolufinancovania medzinárodného podujatia „Dan mladine“ 
v Jarovciach. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 11/2009 
Miestne zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 4 bod 4.4 zo dňa 15.12.2005. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
 
UZNESENIE č. 12/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie VPBDMKPO a VZ. 
za: 10                      zdržali sa:    0              proti:  1 
 
UZNESENIE č. 13/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie KVČVMŠSVaZ. 
za: 11                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 14/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o konaní Vianočnej akadémie. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 15/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 23.02.2009 s pripomienkami a doplnkami. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 



 


