
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 23.09.2008 

 
 
UZNESENIE č. 89/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie bezpečnostnú situáciu v MČ.  
 

za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 90/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o schválenej výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov  v školách a v školských zariadeniach.  
 

za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 91/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava 
– Jarovce zo zasadnutí MiZ. 
 

za: 11                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 92/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia rozpočtových príjmov a výdavkov 
v MČ Bratislava – Jarovce za I. polrok 2008. 
 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 93/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z námatkovej kontroly pokladničnej 
hotovosti a cenín za II. polrok 2008. 
 
za:  11                     zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 94/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z vykonanej dokladovej kontroly 

použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu MČ BA – Jarovce v roku 
2007 v čiastke 20.000,- Sk pre spevácky zbor Chorus Cantilena. 

B. Miestne zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím finančného príspevku pre spevácky zbor 
Chorus Cantilena vo výške 20.000,- Sk pre pokrytie nákladov spojených so  
zakúpením jednotného oblečenia, nahranie CD a sústredenia. 

C. Miestne zastupiteľstvo ruší uznesenie č. F 2 zo dňa 04.12.2007. 
 
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 95/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy – zmeny a doplnky 01. 
 

za:  11                     zdržali sa: 0                 proti: 0 

  

UZNESENIE č. 96/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie stav ÚPD v severovýchodnej časti 

intravilánu MČ Bratislava – Jarovce medzi ulicami Kožušnícka a Mandľová. 
B. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje hranice piatich sektorov ako záväzné hranice 

určujúce a oddeľujúce jednotlivé stavebné pozemky – tak ako sú definované v prílohe 
uznesenia. 

C. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť, aby v územnom a stavebnom konaní 
boli schválené hranice sektorov záväzné pre vytváranie stavebných pozemkov a ich 
dodržiavanie, aby bolo podmienkou na vydanie Rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 

za: 8                      zdržali sa: 2                 proti:  1 

 

UZNESENIE č. 97/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie urbanisticko architektonickú štúdiu zóny Jantárová 
cesta, vypracovanú v ateliéri Metria studio s.r.o. – prepracovaný variant z 12.09.2008, resp. 
v časti z 9.9.2008. 
 
za:   6                    zdržali sa: 5                 proti:  0 

 
 
UZNESENIE č. 98/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie finančnej, 
podnikateľských aktivít a správy majetku za I. polrok 2008. 
 

za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

 

UZNESENIE č. 99/2008 
Miestne zastupiteľstvo ruší uznesenie č. C 4 zo dňa 23.01.2007. 
 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0 

 

UZNESENIE č. 100/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje starostovi mestskej časti Bratislava – Jarovce náhradu za 
používanie vlastného motorového vozidla pri pracovných cestách s platnosťou od 01.10.2008 
v čiastke zodpovedajúcej náhrade za 500 km mesačne. Náhradu vyplácať v termíne do 10. 
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. 
 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 

 

 



UZNESENIE č. 101/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje rámcový plán práce na II. polrok 2008. 
 
za:                       zdržali sa:                  proti:   

 

 

UZNESENIE č. 102/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti pozemku, parc. č. 222/1, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 25 m2  v kat. území Jarovce pre spoločnosť 
Telefonica  O2 Slovakia, s.r.o., v zastúpení Ing. Vladislavom Zavřelom na dobu 30 
rokov. 

B. Miestne zastupiteľstvo poveruje starostu MČ k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so 
spoločnosťou Telefonica O2 Slovakia , s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava za 
nasledujúcich podmienok: 

- výška nájomného 70.000 ročne, 
- výška nájomného na nasledujúci kalendárny rok bude zvýšená o oznámenú 

mieru inflácie. 
 
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 103/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje rámcový plán práce na II. polrok 2008 s doplnkami. 
 
za: 10                     zdržali sa: 1                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 104/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 21.10.2008. 
 

za:  11                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 
 


