
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 27.9.2011 

 
 

UZNESENIE č. 104/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce. 
za: 6                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 105/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie ústnu informáciu o 
bezpečnostnej situácii v mestskej časti Bratislava – Jarovce. 
za:  7                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 106/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie kontrolu plnenia rozpočtových 
príjmov a výdavkov  mestskej časti Bratislava – Jarovce za I. polrok 2011. 
za:  7                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 107/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu z kontroly Základnej 
školy s Materskou školou. 
za:  7                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 108/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s odpredajom budovy na Trnkovej 
ulici, parc. č. 237/2 o výmere 726 m2 a priľahlého pozemku parc. č. 237/1 o výmere 1274 m2   
n . o. Vysnívaný Domov. 
za:  7                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 109/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s prenájmom kultúrneho domu 
Občianskemu združeniu Reflectangulo 361˚ bez garancie termínu. 
za: 7                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 110/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí so znížením ceny za prenájom 
kultúrneho domu o 50% Občianskemu združeniu Reflectangulo 361˚ 
za: 7                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 111/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje poskytnutie nenávratnej finančnej 
výpomoci na dofinancovanie publikácie Pjesme glušu dalje – 20. ljet MJD a CD nosiča Mir 
Ljudem na zemlji vo výške 500,00 EUR jednou sumou. 
za: 7                   zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

 

 



UZNESENIE č. 112/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s poskytnutím dotácie pre Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hrobáková 3, 851 02 Bratislava. 
za: 7                    zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 113/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s odpredajom časti pozemku  o výmere 
cca 440 m2, parc. č. 836 na LV č. 341 v k.ú. Jarovce p. T. Berkimu a p. P. Novákovi a naďalej 
sa riadi nájomnou zmluvou  uzatvorenou medzi mestskou časťou  Bratislava – Jarovce 
a žiadateľmi. 
za: 6                    zdržali sa: 1                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 114/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s dofinancovaním nedoplatku za plyn vo 
výške 4000,00 EUR pre ZŠ s MŠ, Trnková 1. 
za: 7                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 115/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy za 
prenájom pozemku kostolného parku p. č. 1/3 zapísané na LV č. 361 k. u. Jarovce. 
za: 7                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 116/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada Rímskokatolícky farský úrad Bratislava – 
Jarovce o odkúpenie pozemku p. č. 2, LV č. 361 o výmere 278 m2 v k.ú. Jarovce s návrhom 
kúpnej ceny. 
za: 7                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 117/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti aby do najbližšieho 
riadneho zasadnutia MiZ pripravil novelu VZN o miestnych poplatkoch. 
T: do najbližšieho zasadnutia MIZ 
Z: starosta 
za: 6                    zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 118/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada mestské zastupiteľstvo o kladné vybavenie 
žiadosti o zmenu funkčného využitia pozemku č. 236/22 o výmere 922 m2  v  k.ú. Jarovce. 
za: 7                    zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 119/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s predajom parc. č. 871/36 o výmere 
577 m2 pre Vodojem Jarovce, záujmové združenie právnických osôb, Detvianska č. 6, 
Bratislava. 
za: 6                    zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
 

 

 

 



UZNESENIE č. 120/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s uzatvorením zmluvy o prenájme 
nebytových priestorov v objekte zdravotného strediska na poskytovanie lekárenskej 
starostlivosti v mestskej časti Bratislava – Jarovce s PharmDr. Annou Jauschovou a Ing. 
Andrejom Rutkovským na dobu 10 rokov s nájomným 200 EUR mesačne, s tým že náklady 
za rekonštrukciu a prevádzkové náklady priestorov v plnej výške znáša nájomca, bez 
možnosti odpočítania z nájomného, podľa priloženej štúdie. 
za: 4                    zdržali sa: 3                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 121/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nemá pripomienky k návrhu VZN – hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 
SR. 
za: 6                    zdržali sa: 1                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 122/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí o zvýšenie rozpočtu pre stredisko Školský 
klub detí – originálne kompetencie vo výške 5000 EUR. 
za: 4                    zdržali sa: 3                 proti:0   
 
UZNESENIE č. 123/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje poskytnutie nenávratnej finančnej 
výpomoci Združeniu technických a športových činností Jarovce, Jantárová 48, Bratislava vo 
výške 2000 EUR na nákup vzduchových zbraní, terčov a streliva. 
za: 7                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 124/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti aby p. Šmeringovej 
poskytol v plnom znení uznesenia z 26.10.2010 č. 151/2010, 152/2010,153/2010 a príslušné 
listy v zmysle hore uvedených uznesení. 
T: 15.10.2011 
za: 5                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 125/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti aby zabezpečil 
cenové ponuky na dodávku montáž parketovej podlahy  v kultúrnom dome Bratislava – 
Jarovce. 
T: do najbližšieho zasadnutia MiZ Bratislava - Jarovce 

za:7                    zdržali sa: 0                 proti: 0 

 

UZNESENIE č. 126/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje realizáciu detského ihriska v areáli TJ 
– Jarovce firmou Fun Time s.r.o. v cene do 14.000 EUR. 
za:7                    zdržali sa: 0                 proti: 0 

 

 

 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


