
 
UZNESENIA 

zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce 
konaného dňa 27.3.2007 

 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 
 
 

A. Určilo: 
1. Za overovateľov zápisnice p. Pavla Haása a p. Juraja Hradského. 

 
 
 
 

B. Prerokovalo: 
1. Program zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 27.3.2007. 
2. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia 

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 27.2.2007. 
3. Správu o zabezpečení údržby verejnej zelene. 
4. Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite PD – dvor v MČ Bratislava – Jarovce. 
5. Pozmeňovací návrh na pomenovanie nových ulíc v MČ Bratislava – Jarovce. 
6. Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce na roky 2007, 2008 a 2009. 
7. Návrh na spracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci JPD NUTS II 
Bratislava Cieľ 2, Opatrenia 1.5. Obnova rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho 
dedičstva na realizáciu projektu s názvom „Spracovanie Projektu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mestskej časti 
Bratislava – Jarovce.“ 

8. Realizáciu projektu v nadväznosti na poskytnutie uvedeného príspevku. 
9. Spolufinancovanie projektu v nadväznosti z vlastných zdrojov vo výške 

požadovaných 5% oprávnených nákladov projektu. 
10. Žiadosť MÚ MČ Bratislava – Rusovce o poskytnutie finančného príspevku na 

zriadenie „Rýchlej zdravotnej služby.“ 
11. Kontrolu plnenia rozpočtových príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Jarovce 

a záverečný účet MČ Bratislava – Jarovce za rok 2006. 
12. Žiadosť Viery Warenichovej a Jána Warenicha, doručenú na MÚ 21.2.2007 

o začlenenie územia (sad – nadväzujúci juhovýchodne na Mandľovú ul.) 
v územnom pláne do funkčného využívania ako pozemky určené na 
individuálnu výstavbu. 

13. Opakovanú žiadosť spoločnosti Helwa zo dňa 26.2.2007 o kúpu pozemku par. 
č. 3238 o výmere 16 777 m2. 

14. Opakovanú žiadosť Vladimíra Kuzmenka zo dňa 13.3.2007 o kúpu pozemku 
par. č. 501/7 o výmere 66 m2. 

15. Žiadosť Hildegardy Malej o kúpu pozemku par. č. 1442/3 o výmere 825 m2. 



16. Odpoveď a.s. Elektrárenská, Mlynské nivy 56 č. MB-45/07 zo dňa 15.3.2007, 
na oznámenie MČ k ich žiadosti na odstránenie stavieb zapísaných na LV č. 
1128. 

17. Žiadosť Ing. Rudolfa Strecka o kúpu časti pozemkov par. č. 211/1 a č. 212 
v plošnom rozsahu z pozemku par. č. 211/1 o výmere 10 m2 a pozemku par. č. 
212 o výmere 40 m2 podľa zákresu v snímke katastrálnej mapy. 

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

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

20. Vybudovanie chodníkov na Palmovej, Trnkovej, Jantárovej a Ovocnej ulice. 
21. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 24.4.2007. 

 
 
 
 

C. Schvaľuje: 
1. Program MiZ Bratislava – Jarovce dňa 27.3.2007 okrem bodov č. 6, 7 

a vypustením časti bodu 4  schválenie záverečného účtu. 
2. Pozmeňujúci návrh na pomenovanie nových ulíc v MČ Bratislava – Jarovce.  
3. Návrh na spracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci JPD NUTS II 
Bratislava Cieľ 2, Opatrenia 1.5. Obnova rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho 
dedičstva na realizáciu projektu s názvom „Spracovanie Projektu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mestskej časti 
Bratislava – Jarovce.“ 

4. Realizáciu projektu v nadväznosti na poskytnutie uvedeného príspevku. 
5. Spolufinancovanie projektu v nadväznosti z vlastných zdrojov vo výške 

požadovaných 5% oprávnených nákladov projektu. 
6. Rozpočet MČ   Bratislava – Jarovce   na rok    2007 ako vyrovnaný vo výške 

11 779 tis. Sk a prognózu na roky 2008 a 2009. 
7. Prevod vlastníctva z pozemkov evidovaných v kat. území Jarovce na liste 

vlastníctva č. 1 z parcely č. 211/1 v časti o výmere 10 m2 a z parcely č. 212 
v časti o výmere 40 m2 pre Ing. Strecka. 

8. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 24.4.2007 
s doplnením bodov 6, 7 a druhej časti bodu 4 – schválenie záverečného účtu. 

 
 
 

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

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 27.2.2007. 
2. Správu o zabezpečení údržby verejnej zelene. 
3. Kontrolu plnenia rozpočtových príjmov a výdavkov a záverečný účet MČ 

Bratislava – Jarovce za rok 2006. 
 
 
 
 



E. Žiada: 
1. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť odstránenie kríkov, ktoré bránia 

v bezpečnosti cestnej premávky z parku na začiatku Mandľovej ulice. 
2. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť vypracovanie a podanie žiadosti 

podľa Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo: JPD2/2007/1.5/07 zo 
dňa 19.3.2007. 

3. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť vypracovanie návrhu pravidiel, 
spôsobu spolufinancovania a kontroly vývozu odpadu na stojisko kontajnerov 
Študienac. 
T: 29.05.2007 

4. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť vytvorenie podmienok pre 
maximálne využívanie priestorov kultúrneho domu na prenájom za účelom 
dosiahnutia rentability prevádzkových nákladov. 
T: trvalý 

5. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť audit nehnuteľností v majetku 
alebo správe MČ a návrh ich využitia. 
T: 24.04.2007 

6. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zverejniť záverečný účet MČ Bratislava – 
Jarovce. 
T: 31.3.2007 

7. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť vypracovanie VZN 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce právnickým 
a fyzickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je MČ Bratislava – Jarovce. 
T: 15.6.2007 

8. Starostu MČ Bratislava – Jarovce vyzvať firmy na zaslanie cenových ponúk na 
vybudovanie chodníkov v MČ Bratislava – Jarovce. 
T: 15.4.2007 

9. Starostu MČ Bratislava – Jarovce uviesť v odpovedi na žiadosť Viery 
Warenichovej a Jána Warenicha, že nový Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy je v záverečnej fáze a pred schválením, čo neumožňuje už doňho 
vstupovať. MČ bude tento podnet riešiť pri následných zmenách platnej ÚPD. 

10. Starostu MČ Bratislava – Jarovce o vyžiadanie súhlasu pána primátora 
k prevodu vlastníctva z pozemku par. č. 211/1 v časti o výmere 10 m2 
a z pozemku par. č. 212 v časti o výmere 40 m2 za odporúčanú cenu 2 000,- 
Sk/m2. 

 
 
 

F. Nesúhlasí: 
1. S poskytnutím finančného príspevku na zriadenie „Rýchlej zdravotnej služby.“ 
2. S predajom pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, par. č. 

3238 o výmere 16 777 m2 spoločnosti Helwa. 
3. S predajom pozemku vo vlastníctve MČ Bratislava – Jarovce, par. č. 501/7 

o výmere 66 m2. 
4. S predajom časti pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy par. č. 

373/2 o výmere 48 m2 Štefanovi Wolfovi. 
 
 
 



G. Súhlasí: 
1. S odstránením stavieb zapísaných na LV č. 1128 z dôvodu, že nevyhovujú 

základným požiadavkám na stavby. 
2. S predajom pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zvereného 

do správy MČ Bratislava – Jarovce par. č. 1442/3 orná pôda o výmere 825 m2 
pre Hildegardu Malú, za cenu 1 200,- Sk/m2. 

3. S predajom pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného 
do správy MČ Bratislava – Jarovce, par. č. 373/2 o výmere 127 m2 zapísaného 
na LV č. 1 ako zastavaná plocha pre Jaroslavu Klučkovú a manžela Mareka 
Klučku za cenu 2 000,- Sk/m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


