
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 23.02.2009 

 
UZNESENIE č. 16/2009 
Miestne zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora proti VZN MČ Bratislava – Jarovce č. 
2/2007 o poskytovaní nenávratných a návratných bezúročných finančných dotácií z rozpočtu 
MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 9                       zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 17/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o športových aktivitách v MČ Bratislava – 
Jarovce. 
za:  10                     zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 18/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu o kontrole plnenia uznesení MiZ 
Bratislava – Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce bez pripomienok. 
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 19/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu uviesť v odpovedi Andrei Klučkovej, Jánovi 
Tomasichovi, Mariánovi Wolfovi, Jozefovi Šinkovi, Štefanovi Karácsony a Viliamovi 
Karácsony, že MČ vydá súhlas v rozsahu pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a pozemkov s doloženými súhlasmi vlastníkov za podmienok doloženia 
súhlasu SPF a predloženia overených, resp. autorizovaných zákresov jednotlivých 
inžinierskych sieti v kópii katastrálnej mapy. 
za:   8                    zdržali sa: 1                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 20/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje pripomienky k materiálom doručeným v dňoch 04.02.2009 
a 16.02.2009 spoločnosťou FREEHOLD, s.r.o. Rusovská cesta 42, Bratislava: 

1. Prepracovať predložené materiály v ucelenej forme do štúdie, ktorá bude vypracovaná 
v súlade s ustanoveniami stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. 

2. Zosúladiť preložené materiály s platným ÚP stavom a riešením nadväzujúcej zóny 
Trnková. 

3. Spracovať podrobnú reguláciu územia, v textovej i grafickej časti UŠ. 
4. Stanoviť etapizáciu výstavby. 

za:  10                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 21/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu v odpovedi OLO, a.s. na žiadosť zo dňa 28.01.2009 
o spoluprácu pri výbere vhodného miesta pre zberný dvor odpadov uviesť záujem  MČ 
o realizáciu a prevádzku takéhoto zariadenia ale požaduje aj zároveň poznať konkrétne 
podmienky za ktorých bude zabezpečovaný odber odpadov. Vhodné miesto bude MČ 
dodatočne určené. 
za:  9                     zdržali sa:  0                proti:  0 

 



UZNESENIE č. 22/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu v odpovedi Ing. Kristíne Tomasich a Ing. Matejovi 
Tomasichovi uviesť, že MČ sa záväzne vyjadrí k odkúpeniu časti pozemku parc. č. 215/1 
o výmere 27 m2 po doriešení situovania novej komunikácie a uloženia inžinierskych sieti na 
tomto pozemku. 
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 23/2009 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s návrhom urbanistickej štúdie Palmová ulica – západ 
s podmienkou, že riešené územie bude vymedzené v rozsahu, ktorý bude v súlade s ÚP 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
za:     7                  zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 24/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu  o investičnej činnosti a životnom 
prostredí v MČ Bratislava – Jarovce. 
za:   9                    zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 25/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave prác na územnoplánovacích 
podkladoch, zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta v MČ Bratislava – Jarovce. 
za:    9                   zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 26/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu – vyhodnotenie kontrolnej činnosti 
miestneho kontrolóra za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008. 
za:    9                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 27/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu – vyhodnotenie zaevidovaných 
a vybavených sťažností a petícií došlých na MÚ MČ Bratislava – Jarovce za obdobie od 
01.01.2008 do 31.12.2008. 
za:  9                     zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 28/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly preverenia a zdokladovania 
položky 08.20 – Kultúrne služby za rok 2007. 
za: 9                      zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 29/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z komisie  KVČVMŠSVaZ . 
za:   9                    zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 30/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 31.03.2009 s pripomienkami a doplnkami. 
za:   9                    zdržali sa:  0                proti:  0 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


