
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ  
mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 28.1.2015 

 

 

UZNESENIE  č. 8/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje cenu za prenájom kultúrneho domu 
pre p. Ľubicu Lopuovú, Budovateľská 546, Most pri Bratislave, za účelom konania fitnes 
Zumby vo výške 5 EUR/hod. s účinnosťou od 1.2.2015 do 31.12.2015 
za: 5               zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 9/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce po prerokovaní materiálu: 

A. vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava V pod číslom  Pd 
60/14/1105-6 zo dňa 30.9.2014 proti všeobecnému záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Jarovce č. 3/2014 zo dňa 13.5.2014 o prijímaní detí do materskej 
školy, 

B. žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce, aby predložil na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce návrh nového všeobecne 
záväzného nariadenia, ktoré bude v súlade so zákonom. 

T: 18.2.2015 

za: 5               zdržali sa:  0                proti: 0  
  
UZNESENIE č. 10/2015  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce po prerokovaní materiálu: 

A. vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava V pod číslom  Pd  
      88/14/1105-2 zo dňa 30.9.2014 proti všeobecnému záväznému nariadeniu mestskej                                                                                     
      časti Bratislava-Jarovce č. 4/2014 zo dňa 13.5.2014 o určení výšky príspevku na  
      čiastočnú  úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých  
      zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Jarovce, 
B. žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce, aby predložil na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce návrh nového všeobecne 
záväzného nariadenia, ktoré bude v súlade so zákonom. 

T: 18.2.2015 

za: 5               zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 11/2015  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce opätovne prerokuje žiadosť TJ-Jarovce o 
nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2015 po schválení rozpočtu mestskej časti na rok 2015. 
za: 5               zdržali sa:  0                proti:  0 
 
 UZNESENIE č. 12/2015   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce opätovne prerokuje žiadosť Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu na Slovensku o nenávratnú finančnú výpomoc na tvorivé dielne – 
sústredenie folklórnych súborov Ljuljanka a tamburica Konjic v počte 20 detí vo Vrútkach po 
schválení rozpočtu mestskej časti na rok 2015. 
za:  6              zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
 

 



 

UZNESENIE  č. 13/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce deleguje za zástupcov do Rady školy Základnej 
školy s materskou školou Bratislava-Jarovce, Trnková 1 v Bratislave, Marcelu Škodlerovú, 
Alicu Pauhofovú, Teréziu Wolfovú a Jozefa Uhlera. 
za: 6               zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE  č. 14/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce sa vzdáva odmien poslancov za kalendárny rok 
2015. 
za: 6               zdržali sa:  0                proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 
 

 
 
 


