
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 30.9.2014 

 

 

UZNESENIE  č. 429/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly v ZŠ s MŠ, Trnková 1, Bratislava za obdobie I. polrok 2014. 
za: 7               zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 430/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2014 pre 
ZŠ a MŠ Bratislava-Jarovce  v sume 11.800 EUR v zmysle žiadosti zo dňa 8.9.2014, spisová 
značka 1500/2014.  
za:  7             zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE  č. 431/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje zvýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ v sume 
5000 EUR na mzdové účely v zmysle žiadosti zo dňa 8.9.2014, značka 1498/2014. 
za:  4              zdržali sa: 1                 proti:  1 

 

UZNESENIE  č. 432/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje úpravu č. 1 rozpočtu MČ Bratislava – 
Jarovce k 30.9.2014 s pripomienkami 

- celkové príjmy  1 145 250 EUR 
- celkové výdavky 1 145 250 EUR 
- bežné príjmy  1 114 730 EUR 
- bežné výdavky       949 077 EUR 
- kapitálové príjmy       30 520 EUR 
- kapitálové výdavky     196 173 EUR 

za:  7              zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 433/2014   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
zabezpečiť verejné obstarávanie na kúpu auta podľa špecifikácie pre OHZ k termínu 
2.10.2014. 
Z: starosta 
za:  7              zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE  č. 434/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje sumu 2500 EUR na kúpu inventáru do 
školskej jedálne v zmysle žiadosti riaditeľky ZŠ s MŠ Bratislava-Jarovce.  
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
 

 

 

 

 



UZNESENIE  č. 435/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
zaslať list na Magistrát hl. m. SR BA žiadosť o dobudovanie chodníka a prechodu pre 
chodcov na Palmovej ulici v zmysle požiadavky občanov mestskej časti Bratislava-Jarovce 
z Bažantnicovej ulice. 
T: 2.10.2014            
Z: starosta 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 436/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
zabezpečiť stanovenie všeobecnej hodnoty  pozemku parc. č. 459, reg. „C“, LV 1584 v k.ú. 
Jarovce na odkúpenie p. Romanovi Slivkovi, Zamatová 2, Bratislava. 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 437/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s prenájmom pozemku parc. č. 459, reg. 
„C“, LV 1584 za 5 EUR/m2 na rok, p. Romanovi Slivkovi, Zamatová 2, Bratislava na obdobie 
jedného roka od doby uzatvorenia nájomnej zmluvy. 
za:  6              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 438/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce sa stotožňuje so žiadosťou obyvateľov Jaroviec 
na Palmovej ulici 39 až 47 k zámeru stavby protihlukovej steny – diaľnice D2, mestskej časti 
Bratislava-Jarovce. 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 439/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
oboznámiť listom Diaľničnú spoločnosť, že mestská časť nesúhlasí s vybudovaním 
protihlukovej steny len z jednej strany diaľnice D2 a žiada o vybudovanie obojstrannej 
protihlukovej  steny. 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 440/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce  
aby vydával stanoviská k predmetnému stavebnému konaniu len v zmysle uznesenia č. 
439/2014. 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 441/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce  
vstúpiť do rokovania s NDS, a.s. ohľadom osadenia dopravného značenia  zákaz predbiehania 
obmedzenie rýchlosti na 80 km v čase od 22:00 – 06:00 hod., pre vozidlá nad 7,5 t na D2 
v km 70,5 a 73,5 z dôvodu zníženia hlučnosti. 
T: 7.10.2014 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
 

 



UZNESENIE  č. 442/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí prenájom priestorov v budove 
bývalých jaslí z dôvodu vypracovania projektu  na rekonštrukciu celého objektu, ktorý má 
MČ v pláne využívať. 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 443/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie žiadosť p. Marcely 
Škodlerovej o zakúpenie tanečnej obuvi pre detský tanečný súbor Ljuljanka. 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE  č. 444/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce súhlasí s prenájmom priestorov  CHKZS v budove 
bývalého Miestneho úradu, Mandľova 80,  Bratislava-Jarovce do 30.9.2016 
za: 7               zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE  č. 445/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada predsedu komisie dopravy pri MiZ 
prerokovať parkovanie  pred novinovým stánkom  s p. Šiškovou a predložiť návrh miestnemu 
zastupiteľstvu. 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 446/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce  
riešiť situáciu s dažďovou vodou v lokalite Jantárová 7 a v mieste vybudovania prečerpávacej 
stanice BVS v spolupráci s BVS, a.s. 
T: 30.10.2014 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE  č. 447/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce  
o vypracovanie návrhu na riešenie situácie s dažďovou vodou v mestskej časti.  
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE  č. 448/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
o zabezpečenie štúdie na rozšírenie budovy základnej školy. 
T: 2.10.2014.  
za:  7              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 


