
UZNESENIA 
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 29.06.2010 
 
UZNESENIE č. 89/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce s doplnkami. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti:  0  
 
UZNESENIE č. 90/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu komisie VPBDMKPO 
a VZ z obhliadky extravilánu m.č. Bratislava – Jarovce.  
za:  12                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 91/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce písomne 
vyzvať Lesy SR o vyčistenie lesa pri ceste z Petržalky do Rusoviec od divokej skládky 
a zabezpečenie zamedzenia prístupu motorovým vozidlám rampou alebo panelmi.  
Termín: 7.7.2010 
za:  12                      zdržali sa:  0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 92/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce písomne 
požiadať Štátnu plavebnú správu ako správcu katastrálneho územia Jaroviec za hrádzou 
o aktualizovanie počtu hausbótov ako aj aktualizovanie zoznamu majiteľov hausbótov 
v katastrálnom území m.č. Bratislava – Jarovce 
Termín: 7.7.2010 
za: 12                       zdržali sa:  0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 93/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce písomne 
vyzvať m.č. Bratislava – Petržalka o vyčistenie aleje a bažantnice zo strany od Janíkovho 
dvora nakoľko je predpoklad, že odpad bol dovezený z m.č. Bratislava -  Petržalka 
Termín: 7.7.2010 
za:  12                    zdržali sa:  0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 94/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce písomne 
vyzvať m.č. Bratislava – Petržalka zabezpečiť zamedzenie prístupu motorovým vozidlám 
osadením dopravnej značky zákaz vjazdu  do aleje vedúcej k jarovskej bažantnici hneď od 
železničného priecestia v Janíkovom dvore. 
Termín: 7.7.2010 
za:  10                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 95/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce písomne 
vyzvať mestskú políciu o zvýšený dohľad nad uvedenými miestami  
za:  12                      zdržali sa: 0                 proti:    0 
 
 



UZNESENIE č. 96/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce písomne 
požiadať PD Dunaj o odstránenie divokých skládok v aleji pri ceste z Petržalky do Rusoviec 
v katastrálnom území Jarovce. 
Termín: 7.7.2010 
za:  12                      zdržali sa:  0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 97/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie plnenie rozpočtu, príjmov a 
výdavkov m.č. Bratislava – Jarovce za I. štvrťrok 2010. 
za: 12                      zdržali sa:  0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 98/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje úpravu rozpočtu m.č. Bratislava – 
Jarovce č. 1 zo dňa 29.06.2010. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 99/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu predloženú Ing. 
Vierkou Jaborekovou k žiadosti o zriadenie klubu detí, mládeže, žien a dôchodcov.  
za: 12                       zdržali sa:  0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 100/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  ukladá predsedom komisií MiZ prerokovať 
správu predloženú Ing. Vierkou Jaborekovou na svojom zasadnutí. 
T: 10.09.2010 
za: 12                       zdržali sa:  0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 101/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  súhlasí s cenovou ponukou Jozefa Pauhofa zo 
dňa 30.05.2010 na sanáciu stavebného objektu na miestnom cintoríne.  
za: 11                       zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 102/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje uzavretie zmluvy na sanáciu 
stavebnéhoo objektu na cintoríne s Jozefom Pauhofom v súlade s cenovou ponukou zo dňa 
30.05.2010.  
za: 11                       zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 103/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje  opravu strechy na objekte bývalých 
detských jaslí na Trnkovej ul. v m.č. Bratislava – Jarovce  firmou DAVSTAV vo výške 10 
797,51 EUR s DPH.  
za: 12                        zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 104/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje  opravu strechy na dome v areály TJ 
Jarovce, Ovocná č. 17 v m.č. Bratislava – Jarovce  firmou JJJ STAV-BUILD vo výške  7 
704,00 EUR s DPH.  
za: 12                        zdržali sa: 0                 proti: 0 



UZNESENIE č. 105/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s dotáciou pre chorvátsky kultúrny spolok 
na jazykový tábor detí vo výške  100 EUR na účastníka tábora s trvalým pobytom m.č. 
Bratislava – Jarovce. 
za:  9                      zdržali sa:  1                proti: 2 
 
UZNESENIE č. 106/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie písomnú správu zabezpečenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole s materskou školou v m.č.  Bratislava – 
Jarovce. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 107/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu odpovedať Linde Patasy na 
požiadavku o sprístupnenie schodiska  na Jantárovej ulici č. 6 v zmysle uznesenia č. 87/2009 
prijatom na zasadnutí MiZ dňa 01.07.2009. 
za: 11                       zdržali sa:  1                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 108/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu urgovať na Magistráte  splnenie 
požiadavky  podľa uznesenia č. 87/2009 prijatom na zasadnutia MiZ dňa 01.07.2009. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 109/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu odpovedať Tiborovi 
Brezovskému, že požiadavka  o odkúpenie časti pozemku č. 213 bude v MiZ zodpovedne 
posúdená po zameraní skutkového stavu a na jeho podklade  spracovaného návrhu 
geometrického plánu, ktorý bude aj v súlade s existujúcou držbou a v rozsahu, ktorý nebude 
ovplyvňovať nadväzujúce komunikácie a inžinierske siete. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 110/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s finančným príspevkom 2000 EUR pre 
obce postihnuté povodňou, konkrétne pre obec Sulín okr. Stará Ľubovňa. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 111/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  zvolilo  za kontrolóra MČ Bratislava – Jarovce 
Mgr. Michala Belohorca. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 112/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho 
zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 21.09.2010 s pripomienkami a doplnkami  
za:    11                    zdržali sa:  0                proti: 0 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


