
UZNESENIA 
zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce 

konaného dňa 25.9.2007 
 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 
 
 
 

A. Určilo: 
1. Za overovateľov zápisnice p. Juraja Grebečiho a p. Rudolfa Nováka. 

 
 

B. Prerokovalo: 
1. Program zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 25.9.2007. 
2. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia 

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 26.6.2007 a z mimoriadneho 
zasadnutia MiZ konaného dňa 17.7.2007. 

3. Ústnu informáciu riaditeľa školy o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
procesu na ZŠ s MŠ Jarovce. 

4. Vyhodnotenie plánu práce komisií KVČVMŠSV a Z, VPBDMKPO a VZ, 
FPA a SM za 1. polrok 2007. 

5. Návrh VZN MČ Bratislava – Jarovce o poskytovaní nenávratných 
a návratných finančných bezúročných výpomocí a dotácií z rozpočtu MČ 
Bratislava – Jarovce s pripomienkami. 

6. Plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Jarovce za 1. 
polrok 2007. 

7. Správu zo zasadnutia komisie KVČVMŠSV a Z. 
8. Žiadosť o prenajatie chladiaceho zariadenia v Dome smútku Pohrebnou 

službou – Daniela Binderová. 
9. Žiadosť spoločnosti Žiar s.r.o. zo dňa 21.3.2007 odstúpenej Magistrátom hl. 

mesta SR Bratislavy listom zo dňa 30.7.2007 o odkúpenie nehnuteľnosti – 
rozšírenie podania o pozemok par. č. 20/2 a vyžiadanie stanoviska k žiadosti 
zo dňa 8.6.2006 o odkúpenie objektu „Jarovský dvor“ na parcele č. 50/1. 

10. Žiadosť konateľa spoločnosti BONUS s.r.o. Ľudovíta Baranyovszkého 
doručenej na Miestny úrad 20.8.2007 o posúdenie pozemku par. č. 1202/1 za 
účelom jeho odkúpenia. 

11. Žiadosť Jedrzeja Slawianowského zo dňa 27.8.2007 o súhlas s prístupom 
a uložením inžinierskych sietí k pozemkom par. č. 203/5, 203/6 a 204 cez 
pozemok par. č. 213. 

12. Žiadosť Márie Mojžišovej a spol. zo dňa 27.8.2007 o zmenu klasifikácie 
pozemku par. č. 995/8 v schválenom Územnom pláne hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

13. Žiadosť Rozálie Szabovej zo dňa 10.9.2007 o odkúpenie pozemku par. č. 
105/3 o výmere 101 m2. 



14. Žiadosť Pavla Nováka o súhlas s pripojením na vodovodnú prípojku Základnej 
školy. 

15. Návrh na zriadenie komisie pre prípravu osláv 800. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Jarovce. 

16. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 23.10.2007. 
 
 
 

C. Schvaľuje: 
1. Program riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 25.9.2007 okrem 

bodov č. 3 a 5, ktoré boli presunuté na októbrové zasadnutie MiZ. 
2. VZN MČ Bratislava – Jarovce o poskytovaní nenávratných a návratných 

finančných bezúročných výpomocí a dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – 
Jarovce s pripomienkami. 

3. Zmenu klasifikácie pozemku par. č. 995/8 v schválenom Územnom pláne 
hlavného mesta SR Bratislavy z funkčného využitia územia – Občiansku 
vybavenosť lokálneho významu na funkčné využitie územia - malopodlažná 
zástavba. 

4. Zriadenie komisie pre prípravu osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Jarovce v predloženom znení a obsadení. 

5. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 23.10.2007 
s doplnením bodov č. 3 a 5. 

 
 
 

D. Súhlasí: 
1. S prístupom a uložením inžinierskych sieti k pozemkom par. č. 203/5, 203/6 

a 204 cez pozemok par. č. 213. 
2. S predajom pozemku par. č. 105/3 o výmere 101 m2 Rozálii Szabovej. 
3. S napojením vodovodnej prípojky p. Pavla Nováka na existujúcu vodovodnú 

prípojku ZŠ s podmienkou podružného merania. 
 
 

E. Žiada: 
1. Starostu MČ Bratislava – Jarovce prerokovať so žiadateľkou Danielou 

Binderovou podmienky nájmu chladiaceho zariadenia a tieto v spolupráci 
s finančnou komisiou predložiť do MiZ. 

2. Starostu MČ v odpovedi žiadateľovi Jedrzejovi Slawianowskému uviesť, že 
mestská časť mu vydá súhlas na prístup uložením inžinierskych sieti na 
pozemkoch par. č. 212 a 213 po nadobudnutí vlastníctva k pozemkom par. č. 
203/5, 203/6 a 204. 

3. Starostu MČ v odpovedi žiadateľke Márii Mijžišovej a spol. uviesť, že MČ 
zapracuje predloženú požiadavku do pripomienok MČ v rámci obstarania 
zmien a doplnkov územného plánu. 

4. Starostu MČ vydávať negatívne stanovisko k žiadostiam o trvalé alebo 
dočasné umiestnenie plávajúceho zariadenia – hausbot v kat. území Jarovce do 
vysporiadania reštitučných nárokov. 

5. Starostu MČ prerokovať so spoločnosťou Žiar s.r.o. podmienky rekonštrukcie 
a ďalšieho nájmu objektu „Jarovský dvor“. 
T: 21.11.2007 



 
 
 

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

konaného dňa 26.6.2007 a z mimoriadneho zasadnutia MiZ konaného dňa 
17.7.2007. 

2. Vyhodnotenie plánu práce komisií KVČVMŠSV a Z, VPBDMKPO a VZ, 
FPA a SM za 1. polrok 2007. 

3. Správu o situácii v severovýchodnom a východnom katastri MČ Bratislava – 
Jarovce. 

4. Ústnu informáciu riaditeľa ZŠ a MŠ Jarovce a zástupkyňu pre MŠ Jarovce 
o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ a MŠ Jarovce. 

5. Plnenie rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce k 30.6.2007. 
 

 
G. Nesúhlasí: 

1. S predajom objektu „Jarovský dvor“ na parcele č. 50/1 a ani s predajom 
pozemku par. č. 50/2. 

2. S predajom pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zvereného 
do správy MČ par. č. 1202/1 o výmere 19 927 m2. 

 
 

H. Ukladá: 
1. Kontrolórke MČ vykonať kontrolu použitia finančných prostriedkov 

v Základnej škole a Materskej škole Jarovce. 
T: 30.11.2007 

2. Predsedovi komisie pre prípravu osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Jarovce vypracovať technicko-organizačné zabezpečenie prípravy 
a priebehu osláv. 
T: 31.10.2007 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 



 


