
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 28.6.2011 

 

 

UZNESENIE č. 87/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie ústnu informáciu zo 
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ prednesenú riaditeľom p. 
Tancerom. 
za:  5                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 88/2011 
 Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje: 

1. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2010 v zmysle  par. 10 ods. 3 pís. a/ a b/  
      zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení  
      neskorších predpisov  
      t. j.  z bežného a kapitálového rozpočtu – prebytok  77 858,06  EUR 
 
2.       „Celoročné hospodárenie schvaľuje bez  výhrad“ 

 
 

3.    Prebytok hospodárenia v sume 77 858,06 EUR previesť do rezervného fondu  
         mestskej časti. 

 
za:  5                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 89/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení. 
za:   5                  zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 90/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra tak ako je uvedený v materiály bez pripomienok. 
za:                     zdržali sa:                  proti:   
 
UZNESENIE č. 91/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce určuje podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a  primátorov  miest v znení  zákonov č. 374/1994 Z.z., 172/1998 Z.z., 453/2001 Z.z., 
289/2002 Z.z., 460/2008 Z.z. a 154/2011 Z.z. plat starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
vo výške 1,98 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
s koeficientom 1,1,  vo výške 1675,- EUR mesačne s účinnosťou od 1. júna 2011. 
za:  4                   zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 92/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada Farský úrad Bratislava – Jarovce predložiť 
k žiadosti pod. č. 479/2011 zo dňa 19.5.2011 o dotáciu na opravu strechy na kostole sv. 
Mikuláša v hodnote 15.000 EUR: termín realizácie, plán financovania a celkový rozpočet 
opravy (zoznam inštitúcií, ktoré požiadali o dotáciu, suma vlastných prostriedkov, ktoré budú 
investované do opravy). 
za:  5                   zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 93/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu  mestskej časti iniciovať stretnutie 
so zástupcami Vodojem Jarovce, záujmové združenie právnických osôb, Detvianska 6, 831 06 
Bratislava. 
za:  5                   zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 94/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu  mestskej časti odpovedať  p. A. 
Račkovej a p. J. Višpelovi k žiadosti pod. č.  509/2011 a 510/2011 zo dňa 27.5.2011 v zmysle 
uznesenia č. 65/2011. 
za:  5                  zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 95/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada Farský úrad Bratislava – Jarovce 

o upresnenie obsahu žiadosti  pod. č. 536/2011 zo dňa 6.6.2011 
za:  5                  zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 96/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie pre 
Chorvátsky  kultúrny spolok v Jarovciach na jazykový tábor v Chorvátsku – Selce pre deti 
s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Jarovce vo výške 1000,- EUR s termínom 
úhrady do 30.6.2011. 
za:  5                  zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 97/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu  mestskej časti vyvolať stretnutie 
za účasti PharmDr. Jauschovej, Ing. Rutkovského, komisie výstavby, bytov, územného 
plánovania a regionálneho rozvoja, životného prostredia, vodného a lesného hospodárstva 
a komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských aktivít s cieľom prerokovať ich 
žiadosť o rekonštrukciu zdravotného strediska. 
T: 10.7.2011 Z: v texte 
za:  5                  zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 98/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu  mestskej časti vymenovať 
a následne zvolať komisiu na výber meračov rýchlosti v zložení: p. Juraj Hegyi, p. Rudolf 
Novák, p. Ján Pauhof, p. Jozef Uhler. 
T: 6.7.2011 Z: v texte 
za:  5                  zdržali sa:  0                proti: 0  

 

 

 



UZNESENIE č. 99/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší uznesenie č. 78/2011 zo dňa 24.5.2011. 
za:  5                  zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 100/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje názvy ulíc podľa katastrálnej mapy a 
priloženého návrh:  
Obr. 1: Smaragdová, Opálová, Zafírová, Diamantová,  
Obr. 2: Bylinková, Figová, Repková, Oleandrová,  
Obr. 3: Slavónska, Osijecká 
 za:  5                  zdržali sa:  0                proti: 0  
                               
UZNESENIE č. 101/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje vybudovanie detského ihriska  v areáli 
TJ Jarovce, spoločnosťou, ktorá predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku pri dodržaní 
požadovaných parametrov. 
za:  5                  zdržali sa:  0                proti: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


