
 
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 26.10.2010 

 
 
 
UZNESENIE č. 134/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje správu o kontrole plnenia uznesení 
MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce. 
za:  12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 135/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje úpravu rozpočtu MČ Bratislava – 
Jarovce č.2  zo dňa 26.10.2010. 
za: 12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 136/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o zabezpečení zimnej 
údržby. 
za: 12                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 137/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o vyhodnotení údržby 
verejnej zelene. 
za: 12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 138/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce 
komisie KVČVMŠSVaZ za obdobie od januára do októbra 2010. 
za: 12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 139/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s poskytnutím nenávratnej finančnej 
dotácie vo výške 1000 EUR Dobrovoľnému hasičskému zboru Bratislava – Jarovce za účelom 
vydania a tlače pamätnej publikácie k 120. výročiu založenia Dobrovoľného hasičského 
zboru. 
za: 12                     zdržali sa:  0                proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZNESENIE č. 140/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s prenájmom nebytového priestoru  na 
Ovocnej ul. č. 17 v m.č. Bratislava – Jarovce za účelom zriadenia verejnej lekárne pre Mgr. 
Luciu Hejtmannovú za nasledovných podmienok: 

a) ročné nájomné  za 1m2  plochy vo výške 40 EUR, suterén 20 EUR, 
b) znížené  ročné nájomné  za 1m2  plochy v prvom roku nájmu  bude stanovené po 

predložení daňových dokladov za preukázateľné investície do budovy, 
c) doba nájmu: 5 rokov s možnosťou výpovede nájmu, 
d) ročná úprava nájomného o výšku medziročného inflačného koeficientu, 
e) rekonštrukciu bude možné vykonať v rozsahu, ktorý bude odsúhlasený v MiZ na 

podklade rozpisu plánovaných prác a kalkulácie rozpočtových nákladov podľa 
merných jednotiek a cien za mernú jednotku, 

f) nájomné sa bude uhrádzať na 3 mesiace vopred,  
g) náklady  na energie, likvidáciu odpadu a za zaujatie k prenajatému objektu 

nadväzujúceho priestoru bude hradiť nájomca. 
za: 12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 141/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s prenájmom časti pozemku č. 217/149 
pod zrealizovanou transformačnou stanicou pre stavbu „Jarovce Trnková ul. rek. TS 0028-02-
TS, VNk“ č.p. 217/229 o výmere 6 m2  a 217/230 o výmere 5 m2  za cenu 25 EUR /m2 / rok 
bez DPH spoločnosti ZSE Distribúciu a.s. so zohľadnením medziročného inflačného 
koeficientu. 
za:  12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 142/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce zaslať 
podnet na prokuratúru na prešetrenie právoplatnosti spoplatnenia diaľnice D2 v mestskej časti 
Bratislava – Jarovce. 
Termín: 5.11.2010 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 143/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce zaslať 
podnet na prokuratúru na prešetrenie podozrenia účelového osadenia dopravného značenia 
koniec a začiatok obce na privádzači na diaľnicu a na Palmovej ulici v mestskej časti 
Bratislava – Jarovce. 
Termín: 5.11.2010 
za: 12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 144/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce zaslať 
podnet na prokuratúru pre nečinnosť pri výstavbe protihlukovej bariéry chrániacu pre hlukom  
obyvateľov m.č. Bratislava – Jarovce na diaľnici D2.  
Termín: 5.11.2010 
za: 12                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
 
 



 
UZNESENIE č. 145/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce zaslať 
podnet na prokuratúru na prešetrenie nečinnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
a Dopravného inšpektorátu pri riešení bezpečnosti na križovatke pri lese v katastrálnom území 
m.č. Bratislava – Jarovce.  
Termín: 5.11.2010 
za: 12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 146/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s úpravou komunikácie, umiestnením 
zástavky MHD, vybudovaním chodníkov a verejného osvetlenia v rámci parcely č. 870/1 za 
podmienok, že spoločnosť REO Jantár s.r.o. preukáže aj k nadväzujúcim pozemkom 
vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona a zebezpečí napojenie 
nových chodníkov a verejného osvetlenia na existujúci stav.  
za:  12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 147/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie vyhodnotenie plánov práce  
komisie VPBDMKPOaVZ za končiacie volebné obdobie. 
za: 12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
UZNESENIE č. 148/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o vyhodnotení plnenia 
uznesení za obdobie od 21.12.2006 do 25.10.2008 MiZ Bratislava – Jarovce s pripomienkami. 
za:  9                    zdržali sa: 0                 proti: 3  
 
UZNESENIE č. 149/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o činnosti komisie 
finančnej, podnikateľských aktivít a správy majetku za rok 2010 
za: 12                     zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 150/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie Elektronizáciu služieb 
bratislavskej samosprávy. 
za: 11                     zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 151/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce oznámiť 
ZO-7 SZZ Pohraničník ukončenie nájomného pomeru v súlade s nájomnou zmluvou rokom 
2010. 
Termín 5.11.2010 
za: 12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 152/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať 
ZO-7 SZZ pohraničník o uvoľnenie prenajatých pozemkov k 31.5.2011. 
Termín 5.11.2010 
za: 12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 



 
UZNESENIE č. 153/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce oznámiť 
Magistrátu hl. m. SR Bratislavy ukončenie nájomného pomeru zo ZO-7 SZZ Pohraničník 
v súlade s nájomnou zmluvou rokom 2010. 
Termín: 5.11.2010 
za:  11                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 154/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o investičnej činnosti a 
životného prostredia  mestskej časti Bratislava – Jarovce bez pripomienok. 
za:  10                    zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 155/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o stave a využívaní 
nehnuteľností v správe mestskej časti Bratislava – Jarovce bez pripomienok. 
za:  12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
UZNESENIE č. 156/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o vyhodnotení činnosti 
komisie životného prostredia, územného plánovania, výstavby a bytov. 
za:  12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
UZNESENIE č. 157/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o dodržiavaní zákona o 
verejnom obstarávaní za rok 2009 predloženú kontrolórom mestskej časti Bratislava – Jarovce.  
za:  12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 158/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ukladá kontrolórovi mestskej časti Bratislava – 
Jarovce predložiť MiZ Bratislava – Jarovce správu o nápravných opatreniach  zo záveru 
kontroly a dodržiavaní zákona  o verejnom obstarávaní za rok 2009. 
Termín: január 2011 
za:  12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 159/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce 
upozorniť spoločnosť Žiar s.r.o. o odstránení nedostatkov  pri rekonštrukcii strechy na 
prevádzke Jarovský dvor (hromozvod, protisnehové zábrany a zabezpečenie spadnutia 
a podfuknutia škridiel). 
Termín: 5.11.2010 
Termín odstránenia: 30.11.2010 
za:  12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 



 
UZNESENIE č. 160/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s bezplatným zapožičaním kuchyne a 
vestibulu KD pre účel organizovania Vianočného trhu dňa 5.12.2010 pre Rodičovské 
združenie při ZŠ Jarovce, združenie rodičov při MŠ Jarovce, TJ Jarovce a Klub Mladých 
Chorvátov Jarovce.  
za:  12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 161/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
zabezpečiť  uzatvorenie  Jantárovej ul. od č. 1 po MÚ – Jarovce dňa 5.12.2010 od 16:00 do 
20:00 hod..   
za:  12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


