
                                                                                                                             
UZNESENIA 

zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce 
konaného dňa 23.1.2007 

 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 

A. Určilo: 
1. Za overovateľov zápisnice p. Pavla Haása a p. Tibora Berkiho. 

 
B. Prerokovalo: 

1. Program zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 23.1.2007. 
2. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia 

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 21.12.2006. 
3. Návrhy plánu práce komisií:  

- kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí 
a zdravotníctva na 1. polrok 2007, 

- finančnej, podnikateľských aktivít a správy majetku na 1. polrok 
2007, 

- verejného poriadku a bezpečnosti, dopravy, miestnych komunikácií 
a požiarnej ochrany na 1. polrok 2007, 

- životného prostredia, poľnohospodárstva, vodného a lesného 
hospodárstva, verejnej zelene, výstavby a bytov, územného 
plánovania a regionálneho rozvoja na 1. polrok 2007. 

4. Návrh rámcového plánu práce MiZ Bratislava – Jarovce na I. polrok 2007. 
5. Návrh na doplnenie členov do komisií pri MiZ Bratislava – Jarovce. 
6. Návrh na schválenie paušálu za používanie vlastného motorového vozidla pri 

pracovných cestách starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce. 
7. Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite PD – dvor v mestskej časti Bratislava – 

Jarovce. 
8. Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 
9. Žiadosť PLENKALL a.s., Macharova 1104/3 zo dňa 3.1.2007 o vydanie 

predbežného stanoviska k zámeru spoločnosti vybudovať areál voľno časových 
aktivít. 

10. Žiadosť Vladimíra Kuzmenka zo dňa 19.1.2007 o súhlas s realizovaním 
novostavby rodinného domu na hranici pozemku par. č. 501/7 s pozemkom 
par. č. 501/1. 

11. Žiadosť Vladimíra Kuzmenka zo dňa 5.10.2006 o kúpu pozemku par. č. 501/1 
o výmere 66 m2. 

12. Žiadosť spoločnosti Helwa zo dňa 5.9.2006 o kúpu pozemku par. č. 3238 
o výmere 16 777 m2. 

13. Žiadosť Jaroslavy Klučkovej a manžela zo dňa 5.4.2006, odstúpená na Miestny 
úrad Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy dňa 24.5.2006 o odkúpenie 
pozemku par. č. 373/2. 

14. Žiadosť Štefana Wolfa zo dňa 11.1.2007 o odkúpenie časti pozemku par. č. 
373/2. 

15. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 27.2.2007. 
 

C. Schvaľuje: 



1. Program MiZ Bratislava – Jarovce dňa 23.1.2007. 
2. Plány práce komisií:  

- kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí 
a zdravotníctva na 1. polrok 2007, 

- finančnej, podnikateľských aktivít a správy majetku na 1. polrok 
2007, 

- verejného poriadku a bezpečnosti, dopravy, miestnych komunikácií 
a požiarnej ochrany na 1. polrok 2007, 

- životného prostredia, poľnohospodárstva, vodného a lesného 
hospodárstva, verejnej zelene, výstavby a bytov, územného 
plánovania a regionálneho rozvoja na 1. polrok 2007. 

3. Členov – aktivistov do komisií pri MiZ Bratislava – Jarovce nasledovne: 
- do komisie  finančnej, podnikateľských aktivít a správy majetku p. 

Zuzanu Kotvasovú, p. Zoltána Wandracseka, p. Štefana Rótha, 
- do komisie kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, 

sociálnych vecí a zdravotníctva p. Máriu Némethovú ml., p. Alicu 
Pauhofovú, p. Katarínu Škodlerovú, p. Adrianu Tesákovú a p. 
Teréziu Wolfovú, 

- do komisie verejného poriadku a bezpečnosti, dopravy, miestnych 
komunikácií a požiarnej ochrany p. Zuzanu Haršányiovú, p. Zdenka 
Ďurďáka st., p. Jána Jankovicha a p. Miroslava Stecka, 

- do komisie životného prostredia, poľnohospodárstva, vodného 
a lesného hospodárstva, verejnej zelene, výstavby a bytov, územného 
plánovania a regionálneho rozvoja p. Jozefa Warenicha a p. Štefana 
Žideka. 

4. Starostovi mestskej časti Bratislava – Jarovce paušál za používanie vlastného 
motorového vozidla pri pracovných cestách s platnosťou od 1.1.2007 v čiastke 
zodpovedajúcej náhrade za 300 km mesačne. Paušálnu sumu vyplácať 
v termíne do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. 

5. Program na februárové zasadnutie MiZ Bratislava – Jarovce dňa 27.2.2007. 
6. Jednu ulicu s názvom Jazerná v lokalite PD – dvor v mestskej časti Bratislava 

– Jarovce. 
7. Stálu návrhovú komisiu v zložení Ladislav Halás, Peter Malý, Ján Pauhof 

a náhradníka p. Tibora Berkiho. 
8. Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení Ladislav Halás, František 

Treuer a Ján Pauhof. 
9. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 27.2.2007 

s doplnkami. 
 
 

D. Berie na vedomie: 
1.  Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia 

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 21.12.2006. 
 
 

E. Ukladá: 
1. Zástupcovi starostu prepracovať rámcový plán práce MiZ Bratislava – Jarovce 

na I. polrok 2007 s pripomienkami a doplnkami zo zasadnutia MiZ dňa 
23.1.2007. 
T: 27.2.2007 



 
F. Žiada: 

1. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť pripomienkovanie návrhu 
dodatku  na zmenu Čl. 49 a Prílohy č. 4 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 
nasledovne: 

      a) upraviť percentuálny podiel pre MČ Bratislava – Jarovce, uvedený v prílohe 
č. 4 k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy na prerozdelenie dane z príjmov 
fyzických osôb získanej hlavným mestom SR Bratislavy minimálne do 
výšky z roku 2006, t.j. 0,83 

      b) upraviť pomer výnosov z predaja majetku hlavného mesta SR v správe 
mestských častí v pomere 35% pre hlavné mesto SR a 65% pre ostatné 
mestské časti 

      c) prerozdelenie výnosu z vybratého celomestského miestneho poplatku za 
komunálne odpady prerozdeľovať pomerne koeficientom stanoveným 
kombináciou počtu obyvateľov a veľkosti katastrálneho územia. 

T: do 26.01.2007 
 
2. Starostu MČ Bratislava – Jarovce v predbežnom stanovisku pre PLENKALL 

a.s., Macharová 1104/3 uviesť: 
- MČ má záujem o všetky aktivity, ktoré prispejú k jej vyváženému 

rozvoju aj k vytváraniu nových pracovných príležitostí, 
- vlastníctvom vhodného pozemku MČ ani hl. mesto Bratislava 

nedisponujú. Doporučujeme vytypovanie vhodnej lokality na 
vybudovanie areálu, ktorá bude v súlade s platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou a následné vstúpenie do 
rokovania s vlastníkmi príslušných pozemkov, 

- z dôvodu, že MČ nedisponuje vhodným pozemkom, ktorý by vložila 
do projektu, nemá predbežne záujem stať sa akcionárom v projekte – 
areál voľno časových aktivít. 

3. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť v stavebnom povolení pre p. 
Vladimíra Kuzmenka do záväzných podmienok uskutočňovania stavby 
umiestnenie, pri ktorom žiadna časť novostavby nebude presahovať vlastnícku 
hranicu pozemku par. č. 501/7. 

 
G. Nesúhlasí: 

1. S predajom pozemku vo vlastníctve MČ, par. č. 501/1 o výmere 66 m2. 
2. S predajom pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, par. č. 

3238 o výmere 16 777 m2 spoločnosti Helwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


