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Uznesenia 
z riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce 

konaného dňa 23.10.2007 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 
 

A. Určilo: 
1. Za overovateľov zápisnice p. Františka Treuera a p. Martina Wolfa. 

 
 
 

B. Prerokovalo: 
1. Program riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 23.10.2007. 
2. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo  zasadnutia   

MiZ Bratislava – Jarovce, konaného dňa 25.09.2007 a mimoriadneho MiZ  
      Bratislava – Jarovce, konaného dňa 26.09.2007.  
3. Bezpečnostnú situáciu v MČ Bratislava – Jarovce. 
4. Plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Jarovce za 3. 

štvrťrok 2007 a úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce v roku 2007. 
5. Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy MČ Bratislava – 

Jarovce. 
6. Zásady na prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 

152/1998 Z.z. o sťažnostiach. 
7. Návrh na zriadenie komisie pre prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca, 

starostu a miestneho kontrolóra. 
8. Zásady na prijímanie, evidovanie a vybavovanie petícií v zmysle zákona č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z. z 1. júla 1998 
9. Plán kontrolnej činnosti na obdobie mesiaca október až december 2007, ktorý 

zodpovedá skrátenému pracovnému času. 
10. Správu komisie VPBDMKPO a VZ z obhliadky intravilánu m.č. Bratislava –                    

Jarovce. 
11. Žiadosť AŠK Inter Slovnaft Bratislava – klub turistiky zo dňa 21.05.2007 

o povolenie predĺženia cyklotrasy a vybudovanie jej cykloturistickej 
infraštruktúry. 

12. Žiadosť Radomila Procházku a Mgr. Petra Lišku o riešenie vzniknutého 
problému na školskom dvore po výstavbe betónového oplotenia pozemku vo 
vlastníctve Pavla Nováka. 

13. Žiadosť Anny Novákovej zo dňa 03.07.2007 o vrátenie pozemku parc. 788 
o výmere 500 m2. 

14. Žiadosť Jozefa Kittlera o riešenie právnych vzťahov k častiam pozemkov parc. 
č. 369/3 a 369/35 za účelom uloženia inžinierskych sieti a zriadenia prístupu 
k pozemkov parc. č. 922/5. 

15.  Zabezpečenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách.  
16. Referát o kultúrnej a športovej činnosti v mestskej časti Jarovce. 
17. Správu zo zasadnutia komisie KVČVMŠSV a Z. 
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18. Žiadosť speváckeho zboru Chorus Cantilena v zastúpení dirigenta zboru 
a umeleckého vedúceho PaedDr. Martina Puhovicha. 

19. Žiadosť o finančný príspevok Združenia technických a športových činností ZO  
      - Jarovce. 
20. TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 

04.12.2007. 
 

C. Schvaľuje: 
1. Program riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 23.10.2007. 
2. Návrh riešenia právnych vzťahov k častiam pozemkov par. č. 369/39 a 369/35 

za účelom uloženia inžinierskych sietí a zriadenia prístupu k pozemku par. č. 
922/5 v alternatíve č. 2. 

3. Úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce v roku 2007. 
4. Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy MČ Bratislava – 

Jarovce. 
5. Plán kontrolnej činnosti na obdobie mesiaca október až december 2007. 
6. TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 

04.12.2007 s doplnením bodov č. 10. a 11. z dnešného zasadnutia MiZ. 
 

D.  Žiada: 
1. Starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť odstraňovanie závad zistených 

pri obhliadke intravilánu MČ Bratislava – Jarovce. 
2. Starostu MČ Bratislava – Jarovce požiadať magistrát hlavného mesta 

Bratislavy o odstránenie nedostatkov zistených pri obhliadke MČ Bratislava – 
Jarovce na uliciach ktoré spravuje Magistrát. 
T: 10.11.2007 

3. Starostu MČ preveriť dodržanie ustanovení stavebného zákona v spojitosti 
s drobnou stavbou na pozemku parc. č. 236/22. 

4. Starostu MČ zabezpečiť úpravu plochy na školskom dvore bezproblémový    
prístup na školský dvor. 

5. Starostu MČ v odpovedi Anne Novákovej uviesť, že MČ v spolupráci 
s hlavným mestom SR Bratislavou bude riešiť oprávnené nároky občanov 
zjednoteným a záväzným postupom podľa VZN. 

6. Starostu MČ Bratislava – Jarovce rokovať s firmou Aktivity a s p. Ondrejom 
Várošom o zabezpečení zimnej údržby na miestnych komunikáciách a o závere 
informovať MiZ Bratislava – Jarovce. 

 
E.  Berie na vedomie: 

1. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia  
MiZ Bratislava – Jarovce, konaného dňa 25.09.2007 a mimoriadneho MiZ 
Bratislava – Jarovce, konaného dňa 26.09.2007.  

2. Správu komisie VPBDMKPO a VZ z obhliadky intravilánu MČ Bratislava –  
Jarovce 

3.   Referát o kultúrnej a športovej činnosti v mestskej časti Jarovce. 
4.    Stanovisko  komisie KVČVMŠSV a Z k žiadosti predstaviteľov TJ Jarovce. 
5. Stanovisko komisie KVČVMŠSV a Z k vyriešeniu žiadosti o finančný    

príspevok Združenia technických a športových činností ZO – Jarovce. 
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F. Predbežne súhlasí: 

1. S predĺžením cyklotrasy a vybudovanie na územie MČ Jarovce, záväzne 
vyjadrenie bude poskytnuté žiadateľovi po predložení podrobnejšieho projektu. 
K žiadosti o povolenie vybudovania cyklistickej infraštruktúry sa 
nevyjadrujeme z dôvodu, že sa nachádza mimo územia MČ Bratislava – 
Jarovce. 

 
G. Súhlasí: 

1. So sprístupnením novovytvoreného pozemku, ktorý bude vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislava spoluvlastníkom nadväzujúceho pozemku 
právom prechodu cez pozemok a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí 
zriadením vecného bremena v ich prospech. 

 
 
 

H. Ukladá: 
1. Zástupcovi starostovi MČ vypracovať a predložiť MiZ Bratislava – Jarovce 

zásady na riešenie oprávnených nárokov občanov o vrátenie pozemkov. 
T: 31.3.2008 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 
 

 
 

 


