
 
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 26.05.2009 

 
UZNESENIE č. 59/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava 
– Jarovce zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce z 21.04.2009  bez pripomienok. 
za:  10                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 60/2009 
A.  Miestne zastupiteľstvo  prerokovalo záverečný účet MČ Bratislava – Jarovce za rok 2008  
      a schvaľuje celoročné hospodárenie MČ Bratislava – Jarovce za rok 2008 bez výhrad. 
B.  Miestne zastupiteľstvo  žiada starostu predkladať po ukončení investičných akcií MiZ 
      záverečné finančné odpočty. 
za: 9                      zdržali sa: 2                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 61/2009 

A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave dopravného značenia 
a verejného osvetlenia v MČ  Bratislava – Jarovce. 

B. Miestne zastupiteľstvo  žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť cenové  
      ponuky verejného osvetlenia MČ Bratislava – Jarovce  Palmová, Trnková. 

za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 62/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z vykonanej kontroly pokladničnej služby za 
obdobie od 01.07.2007 do 31.12.2007 a od 01.01.2008 do 31.12.2008. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 63/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh na doplnenie evidencie pamätihodností o uvedené 
objekty a predmety:  
a)  Neskorobarokový organ inštalovaný v r. k. kostole sv. Mikuláša. 
b)  Drevená socha Krista pri pranieri - Ecce Homo, koniec 17. storočia, v r. k. kostole sv.   
     Mikuláša. 
c)  Neskorogotická plastika Madony, koniec 15. storočia, v r. k. kostole sv. Mikuláša. 
d)  Krstiteľnica - Ján Krstiteľ krstí Krista, 18. storočie, v r. k. kostole sv. Mikuláša. 
e)  Krížová cesta, olejomaľba na plátne z prelomu 18.-19. storočia, 14 obrazov v r. k. kostole  
     sv. Mikuláša. 
f)  Kamenná Pieta osadená na kamennom stĺpe na konci dediny v smere na Rusovce, ľudové  
     baroko, 1727. 
g)  Stredoveký karner na miestnom cintoríne. 
h)  Kamenný most v objekte Bažantnica (cez bývalé rameno Dunaja) je zakreslený na     
     topografickej mape kráľovského vojenského kartografa Constantina Johanna Waltera  
     z roku 1754.  
i)  Socha sv. Floriána osadená v kostolnej záhrade na typickom murovanom stĺpe so    
     zastrešenou nikou, ľudové baroko, koniec 18., začiatok 19. storočia. 
j)  Historická hasičská striekačka firmy Witvoch und Knaust Viedeň z roku 1875. 
k) Stará budova farského úradu na Mandľovej ulici 81. 



za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 64/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre rodičovské združenie vo výške 
300,- € na zabezpečovanie priebehu osláv MDD dňa 01.06.2009. 
za: 12                      zdržali sa: 0                  proti: 0  
 
UZNESENIE č. 65/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje investičné akcie na rok 2009: 

1. domček – areál TJ oprava strechy 
2. kultúrny dom – oprava kúrenia 
3. materská škola – oprava kúrenia 
4. miestny úrad – oprava kúrenia 
5. požiarna zbrojnica – zateplenie strechy 
6. zabezpečiť plynové vykurovanie v objekte detských jaslí. 

  za: 12                      zdržali sa: 0                  proti: 0  
     
UZNESENIE č. 66/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu spracovať návrhy investičných akcií predloženými 
komisiami Miestneho zastupiteľstva. 
T: 01.07.2009 
  za: 12                      zdržali sa: 0                  proti: 0  
     
UZNESENIE č. 67/2009 

1. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o dopravnej situácií  
      v intraviláne a extraviláne MČ  Bratislava – Jarovce. 
2. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce podať podnet na  
      prokuratúru na prešetrenie  právoplatnosti spoplatnenia 5,5 km úseku diaľnice medzi 
      m.č. Petržalka a m.č. Jarovce. 
2.1. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať magistrát  
       hlavného mesta SR  Bratislavy o vypracovanie dopravného riešenia križovatky pri  
       lese na ceste z Jaroviec do Petržalky a Rusoviec kruhovým objazdom alebo svetelnou  
       signalizáciou – semafórom. 
2.2. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať magistrát  
       hlavného mesta SR  Bratislavy osadiť na križovatke na ceste z Jaroviec do Petržalky  
       a Rusoviec dočasnú svetelnú signalizáciu – semafór na plynulí prejazd vozidiel  
       z Jaroviec a z diaľničného privádzača. 
2.3. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať Dopravný  

             inšpektorát Bratislava V o prehodnotenie a zvýšenie povolenej rýchlosti z 50 km/hod  
             na 70 km/hod  na ceste od Jaroviec po železničné priecestie Jarovce v smere medzi  
             Jarovcami a Petržalkou. 

2.4. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať  
       Vodohospodársku výstavbu a Povodie Dunaja o vybudovanie lávky pre peších  
       a cyklistov cez priesakový kanál  v katastri m.č. Bratislava – Jarovce. 

za:  8                     zdržali sa:  4                proti:  0 
 
 
nesúhlasím s uznesením č. 67/2009 – Ing. Pavel Škodler 
 
 



 
 
UZNESENIE č. 68/2009 

A. Miestne zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím finančného príspevku na pokrytie 
nákladov (dresy a doprava) spojených  s účasťou futbalového tímu na II. ročníku 
futbalových majstrovstiev Európy národnostných menšín v dňoch 19. – 21. júna 2009 
v Splite vo výške max. 200,- € na hráča a člena tímu z MČ Bratislava – Jarovce, max. 
do výšky 50% požadovaných nákladov formou preplatenia faktúry. 

B. Miestne zastupiteľstvo  žiada starostu prerokovať so žiadateľmi a MÚ Čunovo spôsob 
úhrady nákladov. 

za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 69/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu v odpovedi na žiadosť El-KA centrum, s.r.o., 
Kremeľská 18, zo dňa 17.04.2009 uviesť, že MČ nemá vhodný pozemok a odporučiť na 
požadovaný účel vhodné pozemky vo funkčnom využití zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Jantár, s.r.o., Kopčianska 31, 
Bratislava alebo spoločnosti Jarovce Investment s.r.o., Sládkovičova 11, Bratislava, ako 
i zabezpečiť obhliadku objektu detských jaslí na Trnkovej ul. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 70/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť stretnutie na arcibiskupskom úrade ohľadom 
predaja starej budovy farského úradu na Mandľovej ulici 81. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 71/2009 

A. Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom dodatku č. 3 k Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

B. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Jarovce pre Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. 

za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 72/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 01.07.2009 s pripomienkami – bez pripomienok. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 
 


