
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 31.03.2009 

 
 
UZNESENIE č. 32/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu o kontrole plnenia uznesení 
z ostatného zasadnutia. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0   

 
UZNESENIE č. 33/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočet MČ Bratislava – Jarovce na rok 2009, rozpočet 
ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami 672760,-€ 

za:  12                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 

UZNESENIE č. 34/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu MČ Bratislava -  Jarovce na roky 
2010,2011. 
za:  12                     zdržali sa:  0                proti:  0 

 
UZNESENIE č. 35/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu vyžiadať od spoločnosti Osvetlenie, s.r.o., Pod násypom 
19, Bratislava doplnenie cenovej ponuky na rozšírenie verejného osvetlenia na Trnkovej ulici 
zo dňa 16.03.2009. 
za:  12                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 36/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov na opravu vonkajšej 
omietky kostola sv. Mikuláša v MČ Bratislava – Jarovce vo výške 10 504,- €. 
za:  10                     zdržali sa:  2                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 37/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie kalkuláciu nájomného pre spoločnosť 
EUROSPEDIT, spol. s.r.o., Kožušnícka č. 3, Bratislava – Jarovce podľa uznesenia č. 31/2009 
z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 
02.03.2009 vo výške 51433 €. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  

 
UZNESENIE č. 38/2009 
Miestne zastupiteľstvo ukladá komisiám predložiť návrh vecnej náplne tých položiek 
výdavkov v rozpočte MČ Bratislava – Jarovce, ktoré sa týkajú úsekov, pre ktoré boli 
Miestnym zastupiteľstvom zriadené. 
T: 28.04.2009 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 39/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu Zabezpečenie údržby verejnej zelene. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  



 

UZNESENIE č. 40/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu Vyhodnotenie zimnej údržby. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 41/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie KVČVMŠSVaZ. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 42/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu poslanca p. Wolfa o vplyve 
poľnohospodárstva lesného a vodného hospodárstva na MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 43/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy  č. 1/04 zo dňa 31.05.2004 na 
prenájom nebytového priestoru  - predajný stánok, ktorý je časťou čakárne MHD na 
Jantárovej ulici  v Jarovciach  pani Gabriele Šiškovej  za nasledovných podmienok: 

1. ročné nájomné za 1 m2  zastavanej plochy predajného stánku vo výške 40,- €, 
2. doba trvania nájmu 10 rokov, 

za:  11                     zdržali sa: 0                  proti: 0  

 

UZNESENIE č. 44/2009 
Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s poskytnutím príspevku na sociálno rehabilitačný projekt 
pre Bratislavský spolok nepočujúcich 1930. 
za:  12                     zdržali sa: 0                  proti: 0  

 

UZNESENIE č. 45/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ podať podnet na prokuratúru s podozrenia 
porušenia § 4 ods. 2 zákona 503/2003 Z.z.  a zákona 229/1991 Z.z. o navrátení vlastníctva 
k pozemkom, ktorého sa dopustila Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 
Bratislava, ako povinná osoba, prenájmom (prevodom) pozemkov v katastrálnom území 
Jarovce zapísaných  na liste vlastníctva č. 322 vo vlastníctve Slovenskej republiky, 
spoločnosti Xiland, a.s. na dobu 99 rokov, na ktoré sú právoplatne uplatnené reštitučné nároky 
občanov. 
za:  12                     zdržali sa: 0                  proti: 0  

 

UZNESENIE č. 46/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 21.04.2009 s pripomienkami a doplnkami. 
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 


