
UZNESENIA 
z ustanovujúceho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 3.12.2014 
 
 
UZNESENIE  č. 1/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce 
 

A. berie na vedomie :  
1. výsledky voľby starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 
B. konštatuje, že : 
1. novozvolený starosta mestskej časti Ing. Pavel Škodler zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu mestskej časti 
2. zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca Miestneho zastupiteľstva : Mgr. Juraj Hegyi, p. Juraj Hradský, Ing. 
Milan Husár, p. Peter Malý, Ing. Richard Szabo, Ing. Marcela Škodlerová 
a Mgr. Jozef Uhler 

za:  7                 zdržali sa:  0                   proti:   0 
 
 
UZNESENIE č. 2/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce 
 
p o v e r u j e 
 
poslanca p. Juraja Hradského zvolávaním a vedením zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, ods. 3, ods. 5 a ods. 6 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
za:   6             zdržali sa:  1                  proti:  0 
 
 
UZNESENIE  č. 3/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce     z r i a ď u j e 
 

1. komisiu finančnú, podnikateľských aktivít a správy majetku 
2. komisiu kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí 

a zdravotníctva 
3. komisiu územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia 
4. komisiu na ochranu verejného záujmu 
5. návrhovú komisiu 

za:  7             zdržali sa:   0                   proti:   0 
 
UZNESENIE  č. 4/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce     v o l í 
 

1. poslankyňu Ing. Marcelu Škodlerovú za predsedkyňu komisie finančnej, 
podnikateľských aktivít a správy majetku 

2. poslanca p. Juraja Hradského za predsedu komisie kultúry, voľného času, 



vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva 
3. poslanca Ing. Richarda Szaba za predsedu komisie územného plánovania, 

výstavby, dopravy a životného prostredia 
4. poslanca Mgr. Jozefa Uhlera za predsedu komisie na ochranu verejného 

záujmu 
za:    7                zdržali sa:   0                 proti:   0 
 
 
UZNESENIE  č. 5/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce     v o l í  
 

1. poslancov Ing. Milana Husára, p. Petra Malého a Mgr. Jozefa Uhlera za členov 
komisie finančnej, podnikateľských aktivít a správy majetku 

2. poslancov Mgr. Juraja Hegyiho a Ing. Marcelu Škodlerovú za členov komisie 
kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí 
a zdravotníctva 

3. poslancov Mgr. Juraja Hegyiho, Ing. Milana Husára, p. Petra Malého a Mgr. 
Jozefa Uhlera za členov komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a 
životného prostredia 

4. poslancov Ing. Milana Husára a p. Petra Malého za členov komisie na ochranu 
verejného záujmu 

5. poslancov p. Petra Malého a Milana Husára za členov návrhovej komisie a p. 
Juraja Hradského za náhradníka za člena návrhovej komisie 

za:    7               zdržali sa:   0                   proti:  0 
 
 
UZNESENIE č. 6/2014 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce     s c h v a ľ u j e sobášiacich, a to 
starostu mestskej časti a zástupcu starostu a miestnosť na vykonávanie sobášnych 
aktov sobášnu sieň mestskej časti a kanceláriu starostu mestskej časti. 

za:  7                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 7/2014 
 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce     u r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 
určenom doterajším Miestnym zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami 
mesačný plat starostu Ing. Pavla Škodlera vo výške 1,98 násobku priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR s koeficientom 1,1,  vo výške 
1795,- EUR mesačne s účinnosťou od 1. decembra 2014. 

za:  7               zdržali sa:   0                  proti:  0 
 
 
 

 

Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 


