
 

UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ  

mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 19.2.2014 
 

 

UZNESENIE č. 369/2014 
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:   7            zdržali sa:  0               proti:  0      
 
UZNESENIE  č. 370/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje cenu za prenájom kultúrneho domu 
pre Fórum pre aktívne zdravie OZ, Levanduľová II 14/4, 821 07 Bratislava na 5,00 EUR/hod. 
s účinnosťou od 20.2.2014 do 31.12.2014.  
za: 7           zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 371/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
zapracovať finančné prostriedky vo výške 10.360,00 EUR pre Obecný hasičský zbor do 
rozpočtu mestskej časti na rok 2014. 
za:   7         zdržali sa:  0                proti:   0 

UZNESENIE  č. 372/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada riaditeľa ZŠ s MŠ o predloženie projektu 
a doterajších výdavkov (z akých prostriedkov a v akej výške boli vynaložené financie) na 
projekt Comenius. 
za:  7          zdržali sa:  0                proti:  0 

UZNESENIE č. 373/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  určí výšku dotácie ZTŠČ – ZO, Jantárová 48, 
Bratislava po schválení záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Jarovce za rok 2013. 
za: 5           zdržali sa: 2                 proti: 0  

UZNESENIE  č. 374/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje finančnú podporu v sume 150,- EUR 
a bezplatný prenájom sály kultúrneho domu pre Materské centrum Luskáčik, Palmová 1, 
Bratislava na deň 12.4.2014. 
za:  7          zdržali sa:  0                proti:  0 

UZNESENIE  č. 375/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava-
Jarovce č. 1/2014 o prijímaní detí do materskej školy. 
p. Hegyi: za p. Malý: za             p. Pauhof: za p. Wolf: za 

p. Kotvasová: za   p. Novák: za           p. Uhler: za 

 

UZNESENIE  č. 376/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava-
Jarovce č. 2/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je  mestská časť Bratislava-Jarovce. 
p. Hegyi: za p. Malý: za             p. Pauhof: za p. Wolf: za 



p. Kotvasová: za   p. Novák: za           p. Uhler: za 

 

UZNESENIE  č. 377/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  ruší uznesenie č. 362/2014 zo dňa 21.1.2014. 
za:  7          zdržali sa:  0                proti:  0 

UZNESENIE  č. 378/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje kúpu pozemku registra „C“ parc. č. 
838/87 o rozlohe 327 m2, katastrálne územie Jarovce, od spoločnosti Elektrárenská a.s., 
Mlynské Nivy 56, Bratislava, IČO: 35806842, a od p. Michala Németha, bytom Znievska 23, 
Bratislava, za cenu 1,- Euro (slovom jedno Euro). 
za:  7          zdržali sa:  0                proti:  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 
 


