
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 17.4.2012 

 
 

UZNESENIE č. 183/2012 
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: 6               zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 184/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje finančnú podporu pre XV. Ročník 
Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2012 vo výške 100 EUR. 
za: 6                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 185/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce 
zabezpečiť kosenie trávy v kostolnom parku. 
za: 4                zdržali sa: 1                 proti: 1  
 
UZNESENIE č. 186/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s poskytnutím finančnej dotácie vo 
výške 48.000 EUR Občianskemu združeniu sv. Mikuláš, Mandľová 90, 851 10 Bratislava. 
za:  5               zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 187/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce odporúča prerokovať žiadosť ZTŠČ po schválení 
záverečného účtu MČ Bratislava – Jarovce po predložení správy o činnosti  a hospodárení 
ZTŠČ  za rok 2011 a predložení zoznamu  detí, ktoré navštevujú zariadenie ZTŠČ. 
za: 6                zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 188/2012 
Miestne zastupiteľstvo  žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce o zabezpečenie realizácie 
úpravy dopravného značenia v križovatke ulíc Semenárska – Urbárska. Zároveň odporúča 
zabezpečiť výmenu dopravnej značky B1 „Zákaz vjazdu“ na Urbárskej ulici v smere 
z dotknutej križovatky na Zeleninovu ulicu za značku B34 „Zákaz zastavenia“ s dodatkovou 
tabuľou E2 – 30m.  
za: 6                  zdržali sa:  0                proti: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE č. 189/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce 

1. schvaľuje: 
a. zabezpečenie realizácie projektu Elektronizácie služieb bratislavskej 

samosprávy v partnerstve s Hlavným mestom SR Bratislavou počas celej doby 
jeho realizácie, 

b. spolufinancovanie projektu z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Jarovce vo 
výške minimálne 5% z celkových oprávnených  výdavkov na projekt určený 
pre partnera. 

2. splnomocňuje: 
starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce k podpísaniu Zmluvy o partnerstve a všetkých 
potrebných dokumentov v súvislosti s časťou 1 tohto uznesenia. 

za:  5               zdržali sa: 1                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 190/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o výsledku kontroly 
nakladania a použitia poskytovaných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
v r. 2011 tak, ako je uvedené v materiály.  
za:  6              zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 191/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
vyzvať predkladateľa p. Berkiho o doplnenie žiadosti o náčrt a technický popis. 
Z: starosta 
za:  6              zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 192/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje rozšírenie Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Jarovce na obdobie rokov 2007-2013  o opatrenie C.6. 
Skvalitnenie služieb samosprávy. 
za:  5               zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 193/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje názvy ulíc podľa katastrálnej mapy a 
priloženého názvu: Zamatová ulica. 
za: 6               zdržali sa:  0                proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ing. Pavel Škodler 
                                                        starosta MČ Bratislava – Jarovce 
 


