
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 27.5.2008 

 
 
UZNESENIE č. 61/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava 
– Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce bez pripomienok. 
 

za:  10                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 62/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave verejného osvetlenia v m.č. 

Bratislava – Jarovce 
B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce zabezpečiť odstránenie 

závad zistených pri obhliadke stavu verejného osvetlenia v m.č. Bratislava - Jarovce 
 
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti:  0 

 
UZNESENIE č. 63/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení rozpočtu, príjmov a výdavkov MČ 
Bratislava – Jarovce za I. štvrťrok 2008 
 
za:  10                     zdržali sa: 1                  proti: 0  
 
UZNESENIE č. 64/2008 
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní záverečného účtu obce za rok 2007 schvaľuje 

celoročné hospodárenie MČ Bratislava – Jarovce bez výhrad. 
 
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti: 0 

 

 UZNESENIE č. 65/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť v zmysle príslušných právnych predpisov 
vymáhanie pohľadávok MČ Bratislava – Jarovce za rok 2007 a predkladať po ukončení 
investičných akcii MiZ záverečné finančné odpočty. 
 
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 66/2008 

A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Šmeringovej o riešenie priestoru 
medzi Domom smútku v kostolnej záhrade a stavbou v jej vlastníctve. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu v odpovedi p. Zlatici Šmeringovej uviesť: 
- MČ zabezpečí stiahnutie dažďových vôd z Domu smútku do priestoru 

kostolnej záhrady SZ smerom od uvedeného objektu, 
- oplotenie, úprava a vyspádovanie terénu od Domu smútku po jej pozemok 

budú riešené po dokončení Pastoračného centra a po dohode s vlastníkom 
pozemku, 

- spôsob odvádzania dažďovej vody z jej pozemku na pozemok Rímsko-
katolíckeho farského úradu je vecou dohody vlastníkov dotknutých pozemkov. 



za:   11                    zdržali sa: 0                 proti: 0 

 

UZNESENIE č. 67/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov na Jantárovej ul. 47 zo dňa 24.04.2008o pomoc pri riešení technického 
stavu  ich bytového domu. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu v odpovedi vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov na Jantárovej ul. 47 uviesť, že MČ súhlasí s nadstavbou za nasledovných 
podmienok: 

- v návrhu predloženom spoločnosťou OPC Invest, s.r.o., Andrusovova 6, 
nahradiť valbovú strechu sedlovou strechou s vhodnými sklonmi a so zníženou 
výškou hrebeňa strechy  cca o 1 m, 

- na zachovanie, resp. minimalizáciu dopadov nadstavby na svetlotechnické 
pomery okolitých pozemkov a ich kvalitu, riešiť nadstavbu zo SZ strany domu 
ako podkrovie so strešnými oknami, 

- z Jantárovej ul. navrhovanú nadstavbu priečelia kombinovať s podkrovím 
presvetleným vikiermi, resp. riešiť priečelie v celom rozsahu ako zvýšené 
podkrovie s vikiermi, 

- vysporiadanie vzťahov k pozemkom pre prístup k bytovému domu 
 

za: 10                      zdržali sa:  1                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 68/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť vypracovanie projektu na dočasné 
presmerovanie dopravy pri pohreboch a iných spoločenských podujatiach a mimoriadnych 
udalostí. 
Termín: do 30.09.2008 
Kontrolný termín: 01.07.2008  
 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 69/2008 
Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s prenájmom domu smútku p. Binderovej. 
 
za: 10                      zdržali sa:  0                proti:  1 
 
UZNESENIE č. 70/2008 
Miestne zastupiteľstvo ruší uznesenie č. E1 zo dňa 25.09.2007. 
 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
 
 
 
 
 
UZNESENIE č. 71/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu osloviť firmy INCON, STARBEC, ROBSTAN 
a KBPLAST na dodávku výmeny okien v Materskej škole a s firmou s najvýhodnejšou 
ponukou uzatvoriť zmluvu na výmenu okien. 



Termín: po zaslaní ponuky 
 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 72/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 01.07.2008 s doplnkami. 
 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


