
 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce 

konaného dňa 4.12.2007 
 
 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 
 
 

A. Určilo: 
1. Za overovateľov zápisnice p. Tibora Berkiho a p. Milana Husára. 

 
 
 

B. Prerokovalo: 
1. Program zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 4.12.2007. 
2. Ústnu informáciu zástupcu Oddelenia hraničnej polície o opatreniach 

v prihraničných oblastiach v súvislosti so vstupom do Schengenu. 
3. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia 

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 23.10.2007. 
4. Zásady na prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností. 
5. Zásady na prijímanie, evidovanie a vybavovanie petícii. 
6. Vyhodnotenie údržby verejnej zelene. 
7. Správu o kultúrnej starostlivosti o občanov MČ Bratislava – Jarovce. 
8. Návrh na úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce za rok 2007. 
9. Plány práce komisií : 

Životného prostredia, poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva, 
výstavby a bytov, územného plánovania a regionálneho rozvoja na 1. polrok 
2008. 
Finančnej, podnikateľských aktivít a správy majetku na 1. polrok 2008. 
Verejného poriadku, bezpečnosti, dopravy, miestnych komunikácií, požiarnej 
ochrany a verejnej zelene na 1. polrok 2008. 
Kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí 
a zdravotníctva na 1. polrok 2008. 

10. Rámcový plán práce Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Jarovce na 1. 
polrok 2008 s pripomienkami. 

11. Návrh na odmenu pre starostu MČ za II. polrok 2007. 
12. Návrh na úpravu úväzku miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – 

Jarovce. 
13. Informáciu o členskej zmene v komisii kultúry a o zložení tejto komisie. 
14. Žiadosť Jána Tomasicha o prenájom bytového priestoru na Trnkovej ulici 

v Jarovciach. 
15. Žiadosť speváckeho zboru Chorus Cantilena o poskytnutie finančného 

príspevku na pokrytie nákladov na zakúpenie jednotného oblečenia a nahranie 
CD. 



16. Žiadosť Združenia technických a športových činností v Jarovciach 
o poskytnutie finančného príspevku pre zabezpečenie materiálneho vybavenia 
pre deti a mládež. 

17. Žiadosť spoločnosti s r.o. HELLAS Invest zo dňa 31.10.2007 adresovanú 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, danú na vedomie MÚ Jarovce o odkúpenie 
pozemkov registra E parc. č. 1442/1, 1442/2, 1442/3, 1461, 1466, a 1469, 
všetky druh pozemku orná pôda. 

18. Žiadosť Ing. Petra Bučeka, Martinčekova 30, Bratislava, zo dňa 28.8.2007, 
doručená na MÚ Jarovce 22.10.2007 o prenájom pozemkov registra E par. č. 
1273 – 1278. 

19. Žiadosť RNDr. Juraja Kabáta, Adámiho 6, Bratislava zo dňa 19.11.2007 
o odkúpenie časti pozemku par. č. 213. 

20. Návrh na odpustenie pohľadávky TJ Jarovce voči MČ Bratislava - Jarovce vo 
výške 297 500,- Sk 

21. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 29.1.2008 
s doplnkami. 

 
 
 
 

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

MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa 23.10.2007s pripomienkami. 
2. Ústnu informáciu zástupcu Oddelenia hraničnej polície o opatreniach 

v prihraničných oblastiach v súvislosti so vstupom do Schengenu. 
3. Správu z vykonania kontroly pokladničnej hotovosti a cenín s pripomienkami. 
4. Vyhodnotenie údržby verejnej zelene s pripomienkami. 
5. Správu o kultúrnej starostlivosti o občanov MČ Bratislava – Jarovce. 

 
 
 
 

D. Schvaľuje: 
1. Program MiZ Bratislava – Jarovce dňa 4.12.2007 s pripomienkami. 
2. Zásady na prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností. 
3. Zásady na prijímanie, evidovanie a vybavovanie petícii. 
4. Úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce v roku 2007 zo dňa 4.12.2007 

v nasledovnom rozsahu: 
Z položky 08.10.637002 presunúť finančné prostriedky do nasledovných 
položiek: 
637.637027 – OON +   80 000,- Sk 
637.637004 – všeobecné služby +   80 000,- Sk 
635.635006 – údržba + 140 000,- Sk 

5. Plány práce komisií : 
Životného prostredia, poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva, 
výstavby a bytov, územného plánovania a regionálneho rozvoja na 1. polrok 
2008. 
Finančnej, podnikateľských aktivít a správy majetku na 1. polrok 2008. 
Verejného poriadku, bezpečnosti, dopravy, miestnych komunikácií, požiarnej 
ochrany a verejnej zelene na 1. polrok 2008. 



Kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí 
a zdravotníctva na 1. polrok 2008. 

6. Rámcový plán práce Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Jarovce na 1. 
polrok 2008 s pripomienkami. 

7. Odmenu pre starostu MČ Bratislava – Jarovce vo výške 30% podľa § 5 ods. 1 
zákona č. 289/2002 Z.z., za obdobie júl až december 2007. 

8. Úpravu úväzku miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Jarovce na 
0,4 úväzok týždenne, od 1.1.2008. 

9. Zloženie komisie kultúry v predloženom znení zo dňa 4.12.2007. 
10. Odpustenie pohľadávky TJ Jarovce voči MČ Bratislava – Jarovce v sume 297 

500,- Sk. 
11. Dlhodobý prenájmom pozemkov registra E, parcelné čísla 1273 až 1278 v kat. 

území Jarovce na dobu nad 10 rokov. 
12. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 29.1.2008 s 

doplnkami. 
 
 
 
 

E. Ukladá: 
      1. Kontrolórke MČ Bratislava – Jarovce vykonať kontrolu a preveriť efektívnosť 

vynakladania finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu.  
      T: 31.1.2008 

 
 
 
 

F. Súhlasí: 
1. S prenájmom bytového priestoru pre Jána Tomasicha na Trnkovej ul. 

v Jarovciach za nasledovných podmienok: 
- cena nájmu – 6 000,- Sk/mesiac + elektrická energia 
- doba nájmu – od 1.3.2008 do 28.2.2009 

2. S poskytnutím finančného príspevku pre spevácky zbor Chorus Cantilena vo 
výške 20 000,- Sk pre pokrytie nákladov spojených so zakúpením jednotného 
oblečenia a nahranie CD. 

3. S poskytnutím finančného príspevku pre združenie technických a športových 
činností v Jarovciach vo výške 20 000,- Sk pre zabezpečenie materiálneho 
vybavenia pre deti a mládež. 

4. S dočerpaním finančných prostriedkov v položke 234 1 41 01116 637026.   
 
 

 
G. Žiada: 

1. Starostu MČ oznámiť Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy nesúhlasné 
stanovisko MČ k predaju pozemkov registra E par. č. 1442/1, 1442/2, 1442/3, 
1461, 1466, a 1469, všetky druh pozemku orná pôda spoločnosti s r.o. 
HELLAS Invest a zároveň požiadať Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 
o poskytnutie predmetných pozemkov na vyriešenie oprávnených nárokov 
občanov MČ Bratislava – Jarovce. 

 



 
 
 

H. Nesúhlasí: 
1. S predajom pozemkov registra E parc. č. 1442/1, 1442/2, 1442/3, 1461, 1466, 

a 1469, všetky druh pozemku orná pôda z dôvodu, že v schválenom ÚP hl. 
mesta SR Bratislavy, rok 2007 sú predmetné pozemky vo funkčnom využití 
prevažne malopodlažná zástavby a občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu. 

2. S predajom časti pozemku par. č. 213 RNDr. Jurajovi Kabátovi, Adámiho 6, 
Bratislava. 

 
 

I. Volí: 
1. Komisiu pre prešetrenie sťažností proti činnosti poslancov, starostu 

a miestneho kontrolóra v zložení starosta MČ Ing. Pavel Škodler, zástupca 
starostu Ing. Milan Husár, miestny kontrolór p. Ružena Triskalová a poslanci 
Ing. Rudolf Streck, Ing. Rudolf Novák, p. Juraj Hradský a p. Juraj Grebeči. 

 
 

J. Poveruje: 
1. Starostu MČ k dojednaniu zmluvných podmienok, dĺžky nájmu, ceny za 

prenájom pozemkov registra E parcelné čísla 1273 až 1278 v kat. území 
Jarovce a k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


