
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 25.10.2011 

 
 

UZNESENIE č. 127/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce s pripomienkou, že uznesenie č. 117/2011 trvá. 
za: 6                  zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 128/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie ústnu informáciu o 
vyhodnotení údržby verejnej zelene prednesenú p. starostom MČ. 
za: 6                  zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 129/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie ústnu informáciu o  
zabezpečení zimnej údržby prednesenú p. starostom MČ. 
za: 6                  zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 130/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie ústnu informáciu o kultúrnych 
a športových aktivitách v mestskej časti Bratislava – Jarovce.  
za: 6                  zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 131/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s prenájmom miestnosti za účelom 
zriadenia a prevádzkovania kozmetického salónu p. Viere Špačkovej, Majerníková 24, 841 05 
Bratislava za nasledovných podmienok: 

1. cena nájmu vrátane energií : 40 EUR/m2 /rok 
2. dĺžka nájmu: 5 rokov s možnosťou výpovede nájmu 
3. úprava ceny:  nájomného o výšku medziročného inflačného koeficientu 
4. nájomné  sa bude uhrádzať mesiac vopred. 

za:  6                  zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 132/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje poskytnutie nenávratnej finančnej 
výpomoci o dofinancovanie CD nosiča „Mir ljudjem na zemlji“ vo výške 1000 EUR jednou 
sumou. 
za:  6                  zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 133/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje odmeny  schváleným neposlancom 
členom komisií Miestneho zastupiteľstva za účasť na zasadnutiach komisií v úhrnnej  výške 
300,- EUR za rok 2011. 
za: 6                   zdržali sa: 0                 proti: 0  

 
 



UZNESENIE č. 134/2011 
Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje zásady odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava 
– Jarovce. 
za: 6                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 135/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s vytvorením recyklačného strediska 
v katastrálnom území Jarovce. 
za: 6                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 136/2011 

A. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje zámer vytvorenia spoločného 
stavebného úradu pre MČ Bratislava – Jarovce, Bratislava – Rusovce a Bratislava 
Čunovo so sídlom  v MČ Bratislava – Rusovce od 1.1.2012 s podmienkou delenia 
prevádzkových nákladov  podľa počtu podaní. 

B. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce poveruje starostu MČ realizáciou 
všetkých krokov, zabezpečujúcich splnenie uznesenia podľa bodu A. 

za: 5                   zdržali sa: 1                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 137/2011 
A. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje výmenu podlahovej krytiny  

            v kultúrnom dome v cene max. 19.500 EUR s termínom realizácie do 20.12.2011. 
B. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje podmienky vypísania 

verejného obstarávania podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia. 

za: 6                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 138/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce po prerokovaní žiadosti 59/2011 a 64/2011 
Rímskokatolíckeho farského úradu Bratislava – Jarovce o finančný príspevok a dotáciu na  
opravu kultúrnej pamiatky na rok 2011 konštatuje, že cirkevné organizácie nie sú 
oprávnenými žiadateľmi na poskytnutie dotácie VZN 1/2009. 
za: 6                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


