
 

UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ  

mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 21.1.2014 
 

 

UZNESENIE  č. 360/2014 
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. 361/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce neschvaľuje ako prípad hodný osobitného 
zreteľa žiadateľovi spoločnosti Commercial representation agency spol. s.r.o., so sídlom 
Ružový háj 1352, Dunajská Streda, predaj pozemkov v k.ú. Jarovce, p.č. 235/2, druh 
pozemku záhrada, o ploche 119 m2  za cenu 168,64 EUR/m2, cena pozemku je 20.068,16 
EUR (slovom dvadsaťtisícšesťdesiatosem 16/100 EUR), pozemok p.č. 235/66, druh pozemku 
orná pôda, o ploche 137 m2 za cenu 192,73 EUR/m2, cena pozemku je 26.404,01 EUR 
(slovom dvadsaťšesťtisícštyristoštyri 01/100 EUR a pozemok p.č. 235/154, druh pozemku 
orná pôda, o ploche 103 m2 za cenu 192,73 EUR/m2, cena pozemku je 19.851,19 EUR 
(devätnásťtisícosemstopäťdesiatjeden 19/100 EUR). 
za: 6              zdržali sa:  0                proti: 0       

 

UZNESENIE č. 362/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 
1. schvaľuje ako prípad osobitného zreteľa žiadateľovi spoločnosti Eurokameň, s.r.o., so 
sídlom Sklenárová 30, Bratislava predaj pozemkov registra „C“ v katastrálnom území Jarovce 
a to pozemok p.č. 219/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o ploche 2165 m2, 
pozemok p.č. 221, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o ploche 139 m2 , pozemok 
p.č. 223, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o ploche 894 m2a pozemok p.č. 227/1, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o ploche 24 m2, všetky za cenu 37,14 EUR/m2. 
celková cena pozemkov po zaokrúhlení je 120.000,- EUR (slovom jednostodvadsaťtissíc 
EUR). 
 
2.  poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce uzatvoriť zmluvu so žiadateľom za 
podmienok uvedených v bode 1. tohto uznesenia. 
za:  6             zdržali sa: 0                 proti: 0       

 

UZNESENIE č. 363/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada zabezpečiť prezentáciu projektu 
k investičnému zámeru (HSC REAL ESTATE s.r.o., Slávičie údolie 102/a, Bratislava) za 
účasti zhotoviteľa architekta Ing. Csémy. 
za:  6             zdržali sa: 0                 proti: 0       

 



 

UZNESENIE  č. 364/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje Zásady hospodárenia mestskej časti 
Bratislava-Jarovce s pripomienkami. 
za:   6            zdržali sa:  0                proti:  0      

 

UZNESENIE  č. 365/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  nesúhlasí s konceptom riešenia s uvažovanou 
funkciou v katastri Jarovce „cintorín s obradnou sieňou“, spoločnosti Archinex s.r.o., 
Zadunajská 8, Bratislava. 
za:  6             zdržali sa: 0                 proti: 0       

 

UZNESENIE  č. 366/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  neschvaľuje finančný príspevok na „Sociálno-
rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov mestských častí Bratislava na rok 
2014“ pre Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, Bratislava. 
za:  6             zdržali sa:  0                proti: 0       

 

UZNESENIE č. 367/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie vzdanie sa funkcie  kontrolóra 
mestskej časti Bratislava – Jarovce Mgr. Michala Belohorca ku dňu 28.2.2014. 
za:  6                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
UZNESENIE č. 368/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje vyhlásenie voľby kontrolóra mestskej 
časti Bratislava – Jarovce na riadnom zasadnutí MiZ dňa 18.3.2014 
 za:  6                     zdržali sa:  0                proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 
 
 


