
UZNESENIA 
z mimoriadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 24.11.2016 
 

 
 
UZNESENIE č. 203/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

A./ súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy doplnením čl.77 a čl.89 a zmenou čl.91 
ods.1   
 
B./ odporúča 
poslancom mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy schváliť predložený návrh   
dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy bez pripomienok. 
za:  5             zdržali sa:  0               proti: 0 
 

UZNESENIE č. 204/2016  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

A./  vyjadruje podporné stanovisko 
k výzve a návrhu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo 
vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, slúžiacich pre potreby školstva 
a sociálnych služieb zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za symbolickú kúpnu cenu 
1,-€ 
 
B./ odporúča 
poslancom mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy schváliť predložený návrh   
vysporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja, slúžiacich pre potreby školstva a sociálnych služieb zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za symbolickú kúpnu cenu 1,-€. 
za:  5               zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 205/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
A.  súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy doplnením čl.73,74,80,87 a zmenou čl.91 
ods.1   
 
B./ odporúča 
poslancom mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy schváliť predložený návrh   
dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy bez pripomienok. 
za:    5             zdržali sa:     0            proti: 0 
 

 
 
 
 
 
 



UZNESENIE č. 206/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
A.  súhlasí 
s predložením projektových zámerov investičných projektov rozšírenia kapacít materskej 
školy, školskej jedálne a školskej kuchyne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava- Jarovce a ich financovania z prostriedkov IROP na základe výzvy MPaRV PO2-
SC221°-PZ-2016-1 z 3.11.2016 
 
B./ odporúča starostovi mestskej časti 
zabezpečiť predloženie projektového zámeru a kvalifikovaného rozpočtového odhadu 
v termíne do10.01.2017 a vypracovanie projektovej realizačnej stavebno-technickej 
dokumentácie v termíne do 05/2017 
 
C/ žiada starostu mestskej časti 
zapracovať do návrhu rozpočtu mestskej časti pre rok 2017 finančnú spoluúčasť mestskej 
časti na realizácii projektového zámeru v zmysle výzvy MPaRV. 
za:    5                 zdržali sa:   0                   proti: 0 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 Ing. Pavel Škodler 
                                                                        starosta MČ Bratislava – Jarovce 

 

 


