
UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 1.2.2017 
 
 
UZNESENIE č. 221/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
                                                  A./   berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení s dobou splatnosti k termínu rokovania miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava- Jarovce 
                                                  B./ konštatuje,  
že  uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Jarovce č.133/2016, 
172/2016, 173/2016, 174/2016, 185/2016, 186/2015, 202/2016, 208/2016, 210/2016, 
211/2016, 216/2016, 217/2016, 220/2016 trvajú 

                                                   C./ vypúšťa , 
zo sledovania splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 
Jarovce, podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok 
za:   5            zdržali sa:    0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 222/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
                                                        schvaľuje 
predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- 
Jarovce na I. polrok 2017. 
za:   5            zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE č. 223/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
                                                        schvaľuje 
predloženú Správu o výkone kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti 
Bratislava- Jarovce za rok 2016. 
za:  5             zdržali sa:     0            proti:  0 
 
UZNESENIE č. 224/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
                                                        berie na vedomie 
predloženú Správu miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- Jarovce  z vykonaných  
kontrol dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárnom, 
efektívnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom mestskej časti Bratislava- Jarovce v 
zúčtovaní poskytnutých dotácií v rozpočtovom roku 2016 
za:  5             zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 225/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní, 
                                                        schvaľuje 
 
predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Jarovce č. 
1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou dňom 1. marca 2017. 
za:   5            zdržali sa:    0             proti:  0 
 
 
 
 



UZNESENIE č. 226/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
                                                        berie na vedomie 
 
Informáciu k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie z bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu a rozvoj vidieka v r. 2017 na projektový zámer „Rekonštrukcia 
a revitalizácia verejného priestranstva Palmová -  Jantárova -  Kôstková“. 
za:   5            zdržali sa:   0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 227/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
                                                        berie na vedomie 
 
Informáciu k podaniu projektového zámeru a kvalifikovaného odhadu rozpočtového nákladu 
„Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Trnkova“  z operačného programu IROP.  
za:  4             zdržali sa:     0            proti:  0 
 
UZNESENIE č. 228/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní, 
                                                       A./ schvaľuje 
predloženú žiadosť o poskytnutie zľavy vo výške 50% sadzby z prenájmu KD pre žiadateľku 
Mgr. Barboru Krchňavú Hanicovú do termínu do 30.6.2017.  
                                                      B./ žiada starostu mestskej časti 
predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce 
legislatívny návrh zmeny a doplnenia VZN č. 7/2012 v §4 ods.4 a ods.5 
za:  4             zdržali sa:    0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 229/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce  schvaľuje odmeny  pre Ing. arch. 
Michala Czafíka, PhD., Ing. Ladislava Fila, p. Zuzanu Meszárošovú, p. Mariána Wolfa, p. 
Pavla Žideka a p. Štefana Žideka, členov neposlancov  komisie územného plánovania, 
výstavby, dopravy a životného prostredia vo výške 300 EUR na komisiu, na rok od 1.3.2017. 
za:  4             zdržali sa:    0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 230/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce  schvaľuje odmeny  pre p. 
Martinu Komendovú a Mgr. Janu Vrbovú, členov neposlancov  komisie finančnej, 
podnikateľských aktivít a správy majetku vo výške 100 EUR na komisiu, na rok od 1.3.2017. 
za:  4             zdržali sa:    0             proti:  0 
 
 
 
v Bratislave, dňa 6. februára 2017 
 
 
 
  

 Ing. Pavel Škodler 
                                                                        starosta MČ Bratislava- Jarovce 
 


