
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 3.12.2012 

 

 

UZNESENIE č. 258/2012 
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: 5                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 259/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje návrh VZN č. 4/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb  v mestskej časti Bratislava – Jarovce s pripomienkami. 
za:  5               zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 260/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje návrh VZN č. 5/2012 o prijímaní detí 
do materskej školy s pripomienkami. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 261/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje návrh VZN č. 6/2012 o miestnych 
daniach  na území mestskej časti Bratislava – Jarovce s pripomienkami. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 262/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje návrh VZN č. 7/2012 o poplatkoch za 
prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Dome kultúry v Bratislave – Jarovciach 
s pripomienkami. 
za:  5               zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 263/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí  s návrhom zmeny čl. 91 písm. b ods. 1 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o znížení miery solidarity pre malé MČ z 3% na 2%. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 264/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
a mestské zastupiteľstvo, aby prijali transparentné a spravodlivé kritéria na prerozdeľovanie 
príjmov z daní za nehnuteľnosti a daní z príjmov fyzických osôb medzi hlavným mestom 
a mestskými časťami. 
za: 4                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 265/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada upraviť návrh v nasledovnom znení : 

doplniť čl. 56 ods. 4 takto: 
„(4)“ Bratislava poskytne mestskej časti polročne zoznam daňovníkov a ich 

nehnuteľností s uvedením výmery pri pozemkoch, zastavanej plochy pri stavbách, 

prípadne počet podlaží s uvedením druhu využitia pre daňové účely. 



 
doplniť čl. 57 ods. 3 takto : 
„(3)“ V prípade zistenia rozdielov medzi údajmi poskytnutými podľa čl. 56 ods. 4 

a údajmi zistenými pri konaní v jednotlivých agendách mestská časť sumárne polročne 

oznámi zistené rozdiely Bratislave. 

za:   4              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 266/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce odporúča poslancovi mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy Jozefovi Uhlerovi urobiť všetky kroky, ktoré budú smerovať 
k zachovaniu súčasného stavu prerozdeľovania daňových príjmov medzi mestské časti 
Bratislavy pre rok 2013 
za:  4               zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 267/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
zapracovať finančnú dotáciu do rozpočtu vo výške 18.000,00 EUR na rok 2013 
za: 3                zdržali sa: 1                 proti: 0    nehlasovali: 1 

 

UZNESENIE č. 268/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 213 p. 
Tiborovi Brezovskému, bytom  Trnková 10, Bratislava z dôvodu využitia predmetnej parcely 
na verejné parkovisko pre mestskú časť Bratislava – Jarovce. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 269/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje cenu za prenájom kultúrneho domu 
pre Fórum pre aktívne zdravie OZ, Levanduľová II. 14/4, 821 07 Bratislava na 5 EUR/hod. 
s účinnosťou od 3.12.2012 do 31.3.2013. 
za:  4               zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 270/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje odmeny schváleným neposlancom 
členom komisií Miestneho zastupiteľstva za účasť na zasadnutiach komisií v úhrnnej výške 
300,- EUR na komisiu. 
za:   5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 271/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje mimoriadne odmeny poslancom 
Miestneho zastupiteľstva vo výške 15,- EUR za každú účasť na zasadnutí MiZ Bratislava – 
Jarovce za rok 2012. 
za: 3                zdržali sa: 1                 proti: 1  

 

UZNESENIE č. 272/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s výmenou povrchu chodníka na 
Chotárnej ulici na parc. č. 395/3, s podmienkou zachovania výškových pomerov pešej 
komunikácie a zabezpečenia objektu v čase výmeny chodníka. 
za:  4               zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

 



 

UZNESENIE č. 273/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s návrhom dodatku štatútu hl. mesta 
SR Bratislavy o rozdelenie pôsobnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti. 
za: 4                zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 274/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie list p. Ivana Morského zo dňa 
9.11.2012 a žiada starostu naďalej rokovať s vlastníkmi pozemkov. 
Termín: 31.1.2013 
za:   4              zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 275/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s predajom parc. č. 693/2 o výmere 326 
m2 v k.ú. Jarovce, MUDr. Marte Ulrichovej, bytom Kôstková 54, Bratislava. 
za:  4               zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 276/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje nenávratnú finančnú výpomoc pre 
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku vo výške 700 EUR. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava – Jarovce 

 


