
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 14.2.2012 

 
UZNESENIE č. 168/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce  bez pripomienok. 
za: 4                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 169/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce  v roku 2011 bez pripomienok. 
za:   4                 zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 170/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje programový rozpočet mestskej časti 
Bratislava – Jarovce na rok 2012 s prognózou na roky 2013, 2014 bez pripomienok. 
za: 5                zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 171/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava – 
Jarovce č. 1/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Jarovce. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 172/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku 
Bratislavskému spolku nepočujúcich 1930. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 173/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s odpredajom nehnuteľnosti parc. č. 
219/4, 219/5, 220, 221, 222/1, 222/2, 222/3, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2 v k. ú. Jarovce 
spoločnosti Eurospedit s.r.o., Kožušnícka 3, Bratislava. 
za:  5               zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 174/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje poskytnutie dotácie pre spevácky zbor 
Cantilena  vo výške 500,00 EUR jednou sumou. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 175/2012 
Miestne zastupiteľstvo  schvaľuje prenájom objektu v areáli TJ, parc. č. 837, p. Branislavovi 
Štefanovičovi, Topolčianska 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. 
§ 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za 
podmienok : 

1. na dobu určitú 1 rok od dátumu uzatvorenia zmluvy 
2. nájomca vykoná stavebné úpravy objektu v cene 2.750,- EUR na vlastné náklady 



3. cena nájmu za dohodnuté obdobie je 2.750,- EUR uhradených nájomcom vo forme 
investície do predmetu nájmu 

4. nájomca počas doby nájmu bude uhrádzať cenu energií (plyn, elektrina, voda). 
za:  5               zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 176/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
uzatvoriť Nájomnú zmluvu s p. Branislavom Štefanovičom, Topolčianska 1, Bratislava. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 177/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí so znením predloženej zmluvy 
Rímskokatolíckého  farského úradu Bratislava – Jarovce podľa návrhu zo dňa 28.1.2012.  
za:  5               zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 178/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
naďalej postupovať podľa uznesenia č. 158/2011 zo dňa 29.11.2011 vo veci uzatvorenia 
Nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckym farským úradom Bratislava – Jarovce parc. č. 2, LV č. 
361 o výmere 278 m2  pod Domom nádeje.    
za:  5               zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 179/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje podanie žiadosti mestskej časti 
Bratislava – Jarovce o poskytnutie dotácie na zníženie energetickej náročnosti budov 
v majetku mestskej časti Základná škola a Materská škola z Ekofondu n. o. 
za:  5               zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 180/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce poveruje starostu mestskej časti Bratislava – 
Jarovce vypracovaním a podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na zníženie energetickej 
náročnosti budov v majetku mestskej časti Základná škola a Materská škola z Ekofondu n.o. 
za:  5               zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 181/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje poskytnutie dotácie 13 320 EUR  pre 
TJ Jarovce, Ovocná 17, v troch splátkach do 1.3.2012  5000 EUR, do 1.6.2012  5000 EUR do 
1.9.2012  3320 EUR. 
za:  5               zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 182/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje investičné priority na obdobie 2012 – 
2014. 
za:  5               zdržali sa:  0                proti: 0  
 
 
 
 

 Ing. Pavel Škodler 
                                                        starosta MČ Bratislava – Jarovce 


