
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Jarovce  
zo dňa 29.04.2008 

 
 
 
 
UZNESENIE č. 47/2008 

Miestne zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora proti VZN MČ Bratislava – Jarovce 
č. 3/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Jarovce. 
 

za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 
 

 
 
UZNESENIE č. 48/2008 

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1 /2008 o miestnych daniach  s nasledovnými 
pripomienkami: 
§3, bod č. 7: 
písm. A sa mení z 5,- Sk za m2  na 10,- Sk za m2, 
písm. B  od 5 mesiaca od umiestnenia skládky sa mení od 6 mesiaca od umiestnenia 
skládky, 
písm. C sa mení z 5,- Sk za m2 a deň za umiestnenie kontajnera, skládky tuhých palív, 
zariadenia staveniska a pod., a to až od 1 mesiaca od umiestnenia kontajnera, 
písm. F sa mení z 2,- Sk za m2  na 5,- Sk za m2, 
písm. G  sa mení z 1,- Sk za m2 na 5,- Sk za m2, 
písm. H sa mení z 3,- Sk za m2 na 5,- Sk za m2, 
 
 

za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 
 

 
 
UZNESENIE č. 49/2008 

Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o sociálnej a zdravotnej starostlivosti 
občanov v MČ Bratislava – Jarovce. 
  

za:  11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 
 

 
 
 
UZNESENIE č. 50/2008 

Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ 
Bratislava – Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce. 
 
 

za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 
 



UZNESENIE č. 51/2008 
Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ 
Bratislava – Jarovce č. 1/2004 zo dňa 23.03.2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby 
a o úhrade za túto opatrovateľskú službu. 
 
za:   6                    zdržali sa: 2                 proti:  3 

 
 
 
UZNESENIE č. 52/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o investičnej činnosti a životnom 
prostredí. 
 
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 

 
 
UZNESENIE č. 53/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave prác na územnoplánovacích 
podkladoch. 
 
 

za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 
 

 
 

 

UZNESENIE č. 54/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať Magistrát hl. mesta SR Bratislavy o predbežné 
stanoviská k pripomienkam mestskej časti podaných v rámci obstaranie zmien a doplnkov 
územného plánu a následné prerokovanie rozporných  pripomienok na mimoriadnom 
zasadnutí MiZ s obstarávateľom a zodpovednými riešeniami  T: 12.05.2008. 
 
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 

 
 
 

UZNESENIE č. 55/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie nových pripomienok mestskej časti 
k pripomienkam podaným v rámci obstaranie zmien a doplnkov územného plánu v septembri 
2007: 
A.  - č. 14 Medzipriestor Petržalka – Jarovce. Plochy 102 malopodlažná bytová zástavba 
a 202 občianska vybavenosť lokálneho významu zmeniť na 1003 – rekreácia v prírodnom 
prostredí, príp. na 901 – vodné plochy a toky, 1001 – les a 1002 – krajinná zeleň. Plochy vo 
funkčnom využití 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu  
nahradiť v celom rozsahu 401 – šport, telovýchova a voľný čas, ostatný LPF a v prírodnom 
prostredí. 

– č. 15 Plochu 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy tvoriacu pás medzi 
strelnicou a býv. PD – zmeniť na 102 malopodlažná bytová zástavba v kóde A 



– č. 16 Plochu 302 – distribučné centrá sklady, stavebníctvo a plochu nadväzujúcu na 
Kožušnícku ulicu  - zmeniť na 501 zmiešané územia bývania občianskej vybavenosti 
a 202 občianska vybavenosť lokálneho významu. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu predložiť schválené návrhy zmien na  zapracovanie 
do pripomienok mestskej časti v rámci obstaranie zmien a doplnkov územného plánu. 
 
 
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 

 
 
 
UZNESENIE č. 56/2008 

A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie Urbanisticko – architektonickú štúdiu zóny 
Jantárová cesta spracovanú ateliérom Metria studio s.r.o., Stará vajnorská 17, 
Bratislava. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu oznámiť predkladateľovi štúdie, že Urbanisticko 
– architektonická štúdia zóny Jantárová cesta podľa platného ÚP nevyhovuje 
základným regulatívom intenzity využitia rozvojových území pre vonkajšie mesto pre 
kód B a funkciu malopodlažná zástavba a preto je pre MČ ako celok neprijateľná. 
Hlavné dôvody sú: 

- bytové domy nezodpovedajú kódu B a funkcii 102, pre ktoré sú v priestorovom 
usporiadaní stanovené iba izolované rodinné domy, 

- stanoveným regulatívom intenzity využitia územia nevyhovujúce indexy 
podlažných plôch a regulatívom nevyhovujúca priemerná podlažnosť 

 
 
za: 8                    zdržali sa: 1                 proti:  2 

 
 
 

UZNESENIE č. 57/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie VPBDMKPO a VZ 

z obhliadky intravilánu MČ Bratislava – Jarovce 
B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť odstránenie 

nedostatkov zistených pri obhliadke MČ Bratislava – Jarovce v rámci možností. 
 
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 

 
 
  
 

 

 

 

UZNESENIE č. 58/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly pokladničnej hotovosti a cenín za 
I. štvrťrok 2008. 
 
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 

 



 
 
 

 

UZNESENIE č. 59/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje starostovi MČ Bratislava – Jarovce náhradu za 

používanie vlastného motorového vozidla pri pracovných cestách v čiastke 
zodpovedajúcej za 300 km  mesačne a náhradu za spotrebované pohonné látky 
v čiastke zodpovedajúcej za 300 km mesačne s platnosťou od 01.05.2008. Náhradu 
vyplácať v termíne do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. 

B. Miestne zastupiteľstvo ruší k 30.04.2008 uznesenie C. 4 zo dňa 23.01.2007. 
      /MiZ schvaľuje starostovi MČ Bratislava – Jarovce paušál za používanie vlastného  
      motorového vozidla pri pracovných cestách s platnosťou od 01.01.2007 v čiastke   
      zodpovedajúcej náhrade za 300 km mesačne. Paušálnu sumu vyplácať v termíne do   
      10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca/. 

 
 

za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 
 

 
 
UZNESENIE č. 60/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 27.05.2008 s pripomienkami. 
 
 
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 
 


