
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce 

 
 UZNESENIE 

z riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce 
konaného dňa 2.9.2003 

 
 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 

1. Z v o l i l o : 
1.1. Za členov návrhovej komisie Ing. Milana Husára, Ing. Zoltána Wandracseka a p. 

Juraja Grebečiho. 
 

2. U r č i l o : 
2.1. Za overovateľov zápisnice p. Ladislava Halása a p. Martina Wolfa st. 

 
3. B e r i e   n a   v e d o m i e : 

3.1. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia MiZ 
dňa 24.6.2003. 

3.2. Správu o plnení rozpočtu MČ za I. polrok 2003. 
3.3. Materiál k žiadosti o cenovú ponuku na dopravné značenie. 
3.4. Návrh VZN  hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa upravujú podrobnosti 

o vodení psov na území hlavného mesta SR Bratislavy bez pripomienok. 
3.5. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o úhradách za sociálne služby 

v zariadeniach soc. služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto bez 
pripomienok. 

3.6. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov bez pripomienok. 

3.7. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1991 o sprievodcovskej činnosti na území 
hlavného mesta SR Bratislavy spolu s dôvodovou správou bez pripomienok. 

3.8. Ústnu informáciu riaditeľky MŠ Jarovce a zástupcu riaditeľa ZŠ Jarovce 
o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na MŠ a ZŠ. 

3.9. Ústnu informáciu o žiadosti IGBAU. 
3.10. Cenovú ponuku p. Parajku na opravu strechy na DJ. 
3.11. Ústnu informáciu o UŠ, ktorú predložilo PD Dunaj Rusovce. 
3.12. Informáciu o písomnom vzdaní sa p. Štefana Jankoviča funkcie kontrolóra MČ 

Jarovce. 
 

4. P r e r o k o v a l o: 
4.1.  Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia MiZ 

dňa 24.6.2003. 
4.2. Správu o plnení rozpočtu MČ za I. polrok 2003. 
4.3. Žiadosť TJ Jarovce o prefinancovanie investičných nákladov. 
4.4. Žiadosť o hliadku Mestskej polície a policajného zboru SR počas hodového 

víkendu od 5. do 8.9.2003. 
4.5. Materiál k žiadosti o cenovú ponuku na D.Z. 



4.6. Vyjadrenie komisie VPDMKPO a VZ k cenovej ponuke Slovasfalt s.r.o. 
4.7. Návrh VZN  hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa upravujú podrobnosti 

o vodení psov na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
4.8. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o úhradách za sociálne služby 

v zariadeniach soc. služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto. 
4.9. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 

4.10. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1991 o sprievodcovskej činnosti na území 
hlavného mesta SR Bratislavy spolu s dôvodovou správou. 

4.11. TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 
23.9.2003. 

4.12. Materiál „Správa o kontrole plnenia rozpočtu MČ za I. polrok 2003“. 
 

5. S c h v a ľ u j e : 
5.1. Úhradu finančných nákladov TJ Jarovce po predložení platných účtovných 

dokladov do učtárne MÚ Jarovce v maximálnej výške 25 485,50 Sk. 
5.2. Žiadosť o hliadku Mestskej polície a policajného zboru SR počas hodového 

víkendu od 5. do 8.9.2003. 
5.3. Vyjadrenie komisie VPDMKPO a VZ k cenovej ponuke Slovasfalt s.r.o. 
5.4. TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 

23.9.2003. 
5.5. Vrátiť na dopracovanie do stavebnej komisie stanovisko k výstavbe vzdušného 

vedenia 2x110 kV v kat. území Jarovce. 
 

6. Ž i a d a : 
6.1. Starostku MČ Jarovce vyžiadať ďalšie dve cenové ponuky na opravu strechy DJ. 
6.2. Starostku MČ Jarovce cenovú ponuku na dopravné značenie podľa materiálu 

predloženého komisiou VPDMKPO a VZ. 
6.3. Starostku MČ Jarovce zaslať žiadosť Okresnému riaditeľstvu PZ SR o zvýšený 

dohľad na Semenárskej ulici a na Mandľovej ulici č. 48 z dôvodu rušenia nočného 
kľudu. Kópiu listu zaslať na vedomie Ministerstvu vnútra SR. 

6.4. Starostku MČ Jarovce vyžiadať cenové ponuky na rekonštrukciu chodníka na 
Palmovej ulici vedľa kostolnej záhrady na základe podkladov predložených 
stavebnou komisiou. 
T: 17.9.2003 
 

7. U k l a d á: 
7.1. Predsedovi stavebnej komisie vypracovať grafickú časť ako podklad k žiadosti 

o cenové ponuky na rekonštrukciu chodníka na Palmovej ulici pred kostolnou 
záhradou. 
T: 11.9.2003 

 
 
 
 
                 
                                                                                                     Mária Wuketichová 
                         starostka MČ Jarovce 



 
 
 


