
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 01.12.2009 

 
 
 
UZNESENIE č. 135/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava 
– Jarovce zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 22.09.2009 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 136/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava 
– Jarovce zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 27.10.2009 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 137/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje rámcový plán práce MiZ Bratislava – Jarovce na rok 2010 
s doplnkami.  
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 138/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje úpravu  rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce k 31.10.2009.  
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 139/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie VPBDMKPO a VZ.  
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0   
 
UZNESENIE č. 140/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie KVČVMŠSV a Z zo 
dňa 17.11.2009.  
za: 12                      zdržali sa:  0                proti: 0   
 
UZNESENIE č. 141/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly splnenia prijatých opatrení 
z vykonanej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce za 
rok 2007 – MŠ, ŠJ a ŠKD.  
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 142/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010.   
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 

UZNESENIE č. 143/2009 
Miestne zastupiteľstvo ruší VZN  č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť 
Bratislava – Jarovce. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 



UZNESENIE č. 144/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje VZN  č. 2/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť 
Bratislava – Jarovce. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 145/2009 
Miestne zastupiteľstvo volí p. Mgr. Jozefa Uhlera, bytom Zeleninova 25, Bratislava za 
prísediaceho pri Okresnom súde Bratislava V na volebné obdobie 2010 – 2013.   
za: 12                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 146/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2009 pre MŠ, ŠJ a ŠKD vo 
výške 8.641 EUR 
za: 12                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 147/2009 
Miestne zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi ZŠ k záverečnému účtu MČ Bratislava – Jarovce 
predložiť MiZ Bratislava – Jarovce vyhodnotenie celoročného hospodárenia ZŠ s MŠ – 
originálne kompetencie za príslušný rok  podľa jednotlivých položiek. 
T: trvalý 
za: 12                      zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 148/2009 
Miestne zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi ZŠ štvrťročne predkladať MiZ Bratislava – Jarovce 
plnenie rozpočtu ZŠ a MŠ  položkovite. 
T: trvalý 
za: 12                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 149/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje firmu In-kanál, spol. s.r.o., Mlynské Luhy 19, Bratislava na 
uskutočnenie opravy na Rastlinnej ulici č. 22, v sume 4552 EUR. 
za: 12                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 150/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu pozastaviť práce priamo súvisiace s výstavbou miestne 
komunikácie a kanalizačnej siete - časť Trnková ulica. 
za: 9                      zdržali sa:  3                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 151/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu urýchlene zvolať kontrolný deň za účasti investora, 
stavebného dozoru, štátneho stavebného dohľadu a správcov, ktorí sa vyjadrovali k projektu 
kanalizácie a miestnej komunikácie. 
za: 9                      zdržali sa:  3                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 152/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu stanoviť program kontrolného dňa – posúdenie kvality a 
náležitosti projektu, jeho realizácie a dopad na nadväzujúcu zástavbu a pozemky. 
za: 9                      zdržali sa:  3                proti:  0 
 



UZNESENIE č. 153/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požadovať od investora dopracovanie projektu, ktorý by 
umožňoval seriózne napojenie Základnej školy a nadväzujúcich pozemkov na kanalizačnú 
sieť. 
za: 9                      zdržali sa:  3                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 154/2009 
Miestne zastupiteľstvo  schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň  26.01.2009  s pripomienkami. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 155/2009 
Miestne zastupiteľstvo  schvaľuje prenájom pozemku č. 512 o výmere 63 m2  p. Brigite 
Hradskej, bytom Jantárová  42, Bratislava na dobu 30 rokov, za 0,3 EUR za m2  ročne.  
za: 11                      zdržali sa:  0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 156/2009 
Miestne zastupiteľstvo  schvaľuje prenájom pozemku č. 515 o výmere 61 m2  p. Edite Haas, 
bytom Avenue Road apt. 4, 1129 Toronto M5N 2E5 Kanada, na dobu 30 rokov, za 0,3 EUR 
za m2  ročne.  
za: 11                      zdržali sa:  0                proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 


