
 
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 26.2.2008 

 
 
UZNESENIE č. 18/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu rokovania s pripomienkami 
a presunutím bodov č. 7 a 8. 
 
za: 6         zdržali sa: 3             proti: 1 
 
 
UZNESENIE č. 19/2008 
Miestne zastupiteľstvo určilo za overovateľov zápisnice poslancov p. Pavla Haása a p. Juraja 
Grebečiho. 
 
za: 10         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
 
UZNESENIE č. 20/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu zástupcu MsP a zástupcu štátnej 
polície o bezpečnostnej situácii v MČ Bratislava – Jarovce. 
 
za: 11         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
 
UZNESENIE č. 21/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo dňa 26.2.2008 o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce bez pripomienok. 
 
za: 11         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
 
UZNESENIE č. 22/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti miestneho kontrolóra za obdobie 
od 01.08.2007 do 31.12.2007. 
 
za: 11         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
 
UZNESENIE č. 23/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o zaevidovaných doručených a vybavených 
sťažnostiach a petíciách za obdobie od 01.08.2007 do 31.12.2007. 
 
za: 10         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
 
 



UZNESENIE č. 24/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet MČ Bratislava – Jarovce na rok 2008. 
B. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet MČ Bratislava – Jarovce na roky 

2009 a 2010. 
 
za: 9         zdržali sa: 2             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 25/2008 

A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly vynakladania finančných 
prostriedkov z rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce na opatrovateľskú službu. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ pripraviť návrh na zmenu výšky poplatkov 
za  poskytované úkony v oblasti opatrovateľskej služby uvedené vo VZN č. 1/2004 

            Termín   :    05/2008                            Zodpovedný : starosta MČ 
C. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ požiadať  spoločnosť SALVUS  s. r. o.  

o predloženie presnej špecifikácie vyúčtovaných  nákladov  za rok 2005, 2006  a 2007 
tak, aby bola zhoda medzi vyúčtovaním  spoločnosti a účtom 234 – položka č. 642002 

            Termín  :    03/2008                            Zodpovedný  : starosta MČ 
D. Miestne zastupiteľstvo odporúča starostovi MČ pri riešení  ďalších žiadostí občanov 

Jaroviec na poskytovanie opatrovateľskej služby - opatrovateľky, tieto prehodnotiť, 
preskúmať ich rodinnú a sociálnu stránku  a postupovať v súlade so zákonom o soc. 
pomoci a zákonom  o rodine. 

 
za: 11         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 26/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o športových aktivitách v MČ Bratislava – 
Jarovce. 
 
za: 11         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 27/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie KVČVMŠSV a Z. 
 
za: 10         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 28/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Jarovce s pripomienkami. 
 
za: 11         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 29/2008 

A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie Urbanistickú štúdiu zóny Trnková ulica – 
Jarovce, spracovateľa APROX s.r.o., Moskovská 7, Bratislava, doručenú na MÚ 
15.2.2007. 

B. Miestne zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním územného plánu zóny na podklade 
predloženej štúdie po zohľadnení pripomienok MČ Bratislava – Jarovce. 

 
za: 11         zdržal sa: 0             proti: 0 
 



UZNESENIE č. 30/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiT Bratislava – 
Jarovce na deň 1.4.2008 s doplnkami. 
 
za: 11         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
 
UZNESENIE č. 31/2008 
Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s poskytnutím príspevku Bratislavskému spolku 
nepočujúcich na Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov v roku 
2008. 
 
za: 11         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 32/2008  
Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s poskytnutím finančnej pôžičky pre Rímskokatolícky 
farský úrad Bratislava – Jarovce na dokončenie Pastoračného centra Bratislava – Jarovce. 
 
za: 9         zdržali sa: 2             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 33/2008 - prenájom 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje bezplatný prenájom priestorov bývalej knižnice v budove 
detských jaslí na Trnkovej ulici Klubu vojenských historických vozidiel Jarovce za 
podmienky, že elektrickú energiu  bude uhrádzať nájomca. 
 
za: 11         zdržal sa: 0             proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 
 
 


