
 

 
 UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 23.10.2013 

 

 

 

UZNESENIE  č. 337/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení 
MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Jarovce   
s pripomienkami. 
za: 5              zdržali sa: 2                 proti: 0  

UZNESENIE č. 338/2013   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie ústnu informáciu o bezpečnostnej 
situácií v mestskej časti Bratislava-Jarovce.  
za: 7              zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 339/2013   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Jarovce k 30.9.2013. 
za: 6              zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 340/2013   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s návrhom dodatkom štatútu hl. m. SR BA 
v oblasti úpravy pôsobnosti hlavného mesta a jeho mestských častí na úseku školstva. 
za: 6              zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 341/2013   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s návrhom dodatkom štatútu hl. m. SR BA 
v oblasti pozemných komunikácií. 
za: 7              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 342/2013   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 

A. schvaľuje úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Jarovce v programe 8.4.1 školská 
jedáleň navýšenie bežných výdavkov o sumu 2500,- EUR. 

B. ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ, Trnková 1, Bratislava použiť zvýšené výdavky v programe 
8.4.1 školská jedáleň na zvýšenie mzdových výdavkov zamestnancom školskej jedálne. 

za: 6              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 343/2013   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce o 
vypracovanie statického posudku a vyhotovenie sondy základu oplotenia cintorína z Kôstkovej 
ulice po koniec parcely p. Ličku v termíne do 15.11.2013. 
za: 6              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 344/2013   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
vypracovanie fytopatologického posudku  na stromy v miestnom cintoríne. 
za: 6              zdržali sa: 0                 proti: 0  



UZNESENIE č. 345/2013   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce zvoláva verejné zhromaždenie občanov na deň 
28.11.2013 o 19:00 hod. v sále kultúrneho domu na témy: 

- prijímanie detí do materskej školy 
- vývoj situácie na Zeleninovej ulici – druhá etapa Jarovce PD dvor sektor 1. 

za: 6              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 346/2013   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce vydáva súhlas hlavnému kontrolórovi s podnikaním 
v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s prevádzkovaním súkromnej 
materskej školy v Lamači. 
za: 6              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 
 
 
 
 

 


