
                                               

 UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ  

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 11.2.2016 
 

 

UZNESENIE  č. 110/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava-Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce  bez pripomienok. 
za:  5             zdržali sa: 0                proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 111/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  nesúhlasí s odkúpením parc. č. 235/66  a parc. č. 
235/154 , reg. „E“ v  k.ú. Jarovce JUDr. Igorovi Macúchovi, Trnková 13, Bratislava a Ing. 
arch. Martinovi Huskovi, Hrobáková 12, Bratislava. 
za:   5            zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 112/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  nesúhlasí s využitím voľného verejného  
priestranstva na účely dvoch parkovacích miest pre súkromné účely pred rodinným domom č. 
8, na Palmovej ulici. 
za:   5            zdržali sa:     0            proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 113/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje úhradu vyúčtovacích faktúr za plyn za 
obdobie 1.1.2015 – 31.12.2015 z rozpočtu mestskej časti Základnej škole s materskou školou, 
Trnková 1, Bratislava spolu vo výške 12.693,27 EUR. 
za:     5          zdržali sa:     0            proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 114/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje dotáciu Chorváskému kultúrnemu zväzu 
na Slovensku vo výške 1000,- EUR na sústredenie členov folklórného súboru Ljuljanka 
a Tamburica Konjic vo Vrútkach v termíne od 22.2. do 26.2.2016. 
za:   4          zdržali sa:   1            proti:  0 
 
UZNESENIE č. 115/2016   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce neschvaľuje dotáciu materskému centru Luskáčik  
na akciu s názvom Medzinárodný deň rodiny dňa 21.5.2016. 
za:    5           zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 116/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje Organizačný poriadok samosprávy 
mestskej časti Bratislava-Jarovce s účinnosťou od 1.3.2016. 
za:   5            zdržali sa: 0                proti: 0  
 
 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 117/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje Postavenie a náplň práce odborných 
komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Jarovce s účinnosťou 
od 1.3.2016. 
za:   5            zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 118/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce berie na vedomie informáciu starostu mestskej 
časti Ing. Pavla Škodlera o vydaní Organizačného poriadku  miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Jarovce, účinného od 1.1.2016. 
za:   5            zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 119/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava–Jarovce volí za členov – neposlancov do komisie kultúry, 
voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva:  p. Alicu 
Pauhofovú, p. Adrianu Tesákovú, Mgr. Soňu Vašíčkovú a p. Teréziu Wolfovú, s nárokom na 
odmenu vo výške 300,- EUR na komisiu na rok od 1.3.2016. 
za:   5            zdržali sa:  0               proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 

 
 


