
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 
mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 18.11.2019 

 

 

UZNESENIE č. 68/2019 
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 35/2018, 49/2019 

a 67/2019 zostávajú v plnení 

C. vypúšťa 
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce, 

vyhodnotené ako splnené, podľa priloženého  prehľadu bez pripomienok. 

za:   7                          zdržali sa:    0                       proti:    0 
 

UZNESENIE č. 69/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce žiada starostu mestskej časti 

Bratislava-Jarovce požiadať ZO SZZ Pohraničník, aby zaslali stanovisko k odkúpeniu 

pozemku C-KN parc. č. 217/69 k.ú. Jarovce do 1.2.2020. 

za:   7                          zdržali sa:    0                       proti:    0 
 

UZNESENIE č. 70/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

 

schvaľuje 
prenájom časti telocvične ležiacej na parcele reg. „C“ 834 k.ú. Jarovce o výmere 50 m2 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa za účelom skladu materiálu na dobu neurčitú s výpovednou 

lehotou 1 mesiac za nájomné 140 € na mesiac v prospech žiadateľa EUROWATER, spol. s 

r.o., Jantárová 33, 851 10 Bratislava – Jarovce. 

za: 6                            zdržali sa:  1                         proti:    0  
 

UZNESENIE č. 71/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

 

schvaľuje 
ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov registra „C“ p.č. 911/401, p.č. 985/81 a 

parcely registra „E“  p.č. 270, p.č. 412, p.č. 413, p.č. 941, p.č. 943, p.č. 944, 1215/2, p.č. 

1386, p.č. 1387, p.č. 1461, p.č. 1466, p.č. 1469, p.č. 1545, p.č. 1574, p.č. 1584, p.č. 1600, p.č. 

1614, p.č. 1615, p.č. 1669, p.č. 1726, p.č. 1996/15, p.č.  2000/20, p.č. 2000/21, p.č. 2020/12, 

p.č. 2239, p.č. 2246, p.č. 2271, p.č. 2278, p.č. 2282, p.č. 3083, p.č. 3084, p.č. 3085, p.č. 3088, 

p.č. 3134, p.č. 3236, p.č. 3237, p.č. 3240, p.č. 3242, p.č. 3243 k. ú. Jarovce v celkovej výmere 

174 527 m2 v prospech nájomcu Podielnicke družstvo Dunaj, Vývojová č. 852, Bratislava – 

Rusovce za cenu 150,- EUR/m2 na rok. 

za:     7                        zdržali sa:   0                        proti:     0 

 

 



UZNESENIE č. 72/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

 

A. schvaľuje 
prenájom miestností č. 5 a č. 9 klubového domu Ovocná 17 ležiaceho na parcele reg. „C“ 837 

k.ú. Jarovce o výmere 27,49 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom 

prevádzkovania klubu seniorov na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za nájomné 

12 € na rok v prospech žiadateľa Bernadeta Warenichová, Kôstková 25, 851 10 Bratislava – 

Jarovce. 

B. upravuje 
výšku nájmu MC Luskáčik  na 12,- EUR ročne, a žiada starostu vyzvať štatutárov MC 

Luskáčik k uzatvoreniu dodatku k nájomnej zmluve. 

C.  schvaľuje 
krátkodobý prenájom nebytových priestorov v objekte kultúrneho domu a zasadacej 

miestnosti (podľa veľkosti akcie) za účelom stretávania sa Miestnej organizácie SENIOROV 

mestskej časti Bratislava-Jarovce v rozsahu 1x mesačne v  roku 2020 s celkovou výškou 

nájmu 12,-€/rok. 

za:   7                          zdržali sa:   0                        proti:     0 
 

UZNESENIE č. 73/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

 

berie na vedomie 
správu miestnej kontrolórky o výsledku kontroly zverejňovania dokumentov v Miestnom 

úrade mestskej časti Bratislava Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava za obdobie roka 2018 

a odporúča zaviesť mechanizmus pre zamedzenie pochybení pri zverejňovaní dokumentov 

v budúcnosti. 

za:  7                           zdržali sa: 0                          proti:     0 

 
 

 

V Bratislave dňa 19.11.2019 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 


