
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ  
mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 25.2.2015 

 

UZNESENIE č. 15/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce berie na vedomie rozpočet OHZ Bratislava-
Jarovce na rok 2015  bez pripomienok. 
za: 7              zdržali sa: 0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 16/2015  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce schvaľuje rozpočet Mestskej časti Bratislava – 
Jarovce na rok 2015 s prognózou na roky 2016, 2017 tak ako bol prerokovaný 
- celkové príjmy : 1 269 806,- EUR 
- celkové výdavky: 1 269 806,- EUR 
- bežné príjmy: 1 136 246,- EUR 
- bežné výdavky:               1 102 302,- EUR 
- kapitálové príjmy:                69 560,- EUR 
- kapitálové výdavky:           167 504,- EUR  
Finančné operácie: 
- príjmy:                                  64 000,- EUR 
- výdavky : 0 
za:  7             zdržali sa:  0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 17/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce schvaľuje finančnú podporu 100 EUR pre 
Materské centrum Luskáčik na akciu „Popoludnie deťom“. 
za:  7             zdržali sa:  0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 18/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce berie na vedomie žiadosť Materského centra 
Luskáčik o opravu prenajatých priestorov a žiada starostu mestskej časti o vyčíslenie 
nákladov na opravu strechy zdravotného strediska. 
T: 18.3.2015 
za:  7             zdržali sa: 0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 19/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce ruší VZN č. 3/2014 o prijímaní detí do materskej 
školy zo dňa 13.5.2014. 
za: 7              zdržali sa:  0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 20/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce schvaľuje VZN č. 1/2015 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Jarovce. 
za:  7             zdržali sa:  0               proti: 0  

 

UZNESENIE č. 21/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce nesúhlasí s prevádzkovaním stávkovej kancelárie 
spoločnosti SYNOTtip v prevádzke Bufet Štadión na Ovocnej ul. 17. 
za: 7              zdržali sa: 0                proti: 0  



UZNESENIE č. 22/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce neschvaľuje založenie vecného bremena práva 
prechodu pre záhradkárov a pracovníkov Západoslovenskej energetiky na pozemku parc. č. 
215/1 (panelová cesta), register „C“ katastrálne územie Jarovce. 
za: 6              zdržali sa:  0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 23/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce berie na vedomie správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly za rok 2013. 
za:  6             zdržali sa:  0               proti: 0  

 

UZNESENIE č. 24/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce berie na vedomie vyhodnotenie plánu kontrolnej 
činnosti za II. polrok 2014 predložené miestnou kontrolórkou. 
za:  6             zdržali sa:  0               proti:  0 

 
UZNESENIE č. 25/2015 Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje plán 
kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015, tak ako je uvedený v materiáli  bez pripomienok. 
za:  6             zdržali sa: 0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 26/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce volí za členov – neposlancov do komisie finančnej, 
podnikateľských aktivít a správy majetku: p. Martinu Komendovú a Mgr. Janu Vrbovú. 
za:  6             zdržali sa: 0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 27/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce volí za členov – neposlancov do komisie kultúry, 
voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva: Ing. Vieru 
Jaborekovú, p. Alicu Pauhofovú, p. Adrianu Tesákovú, Mgr. Soňu Vašíčkovú a p. Teréziu 
Wolfovú. 
za:  6             zdržali sa: 0                proti: 0 
 
UZNESENIE č. 28/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce volí za členov – neposlancov do komisie 
územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia: Ing. arch. Michala Czafíka, 
PhD., Ing. Ladislava Fila, p. Zuzanu Meszárošovú, p. Mariána Wolfa, p. Pavla Žideka a p. 
Štefana Žideka. 
za:  6             zdržali sa: 0                proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


