
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 03.12.2008 

 
 
 
UZNESENIE č. 122/2008 

A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie urbanisticko architektonickú štúdiu 
obytnej zóny Jarovce – dvor. 

B. Miestne zastupiteľstvo súhlasí s obsahom a rozsahom urbanistiko architektonická 
štúdia obytná zóna Jarovce – dvor s priemernou podlažnosťou 3 a maximálnou 
podlažnosťou 3 + 1. 

C. Miestne zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečovaním obstarávania územnoplánovacej 
dokumentácie spoločnosťami Cenpex, s.r.o., Sládkovičová 11, Bratislava a REO 
Yarovche, s.r.o., Kalinčiakova 31, Bratislava, prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby  Ing. Jána Miklánka. 

D. Miestne zastupiteľstvo súhlasí s použitím textovej časti urbanisticko architektonická 
štúdia obytná zóna Jarovce - dvor po zohľadnení pripomienok MiZ a odstránení 
rozporu s platným ÚP ako návrhu zadania k spracovaniu územnoplánovacej 
dokumentácie. 

za:  8                     zdržali sa: 3                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 123/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie urbanisticko architektonickú štúdiu zóny 

Jarovce – východ. 
B. Miestne zastupiteľstvo súhlasí s obsahom a rozsahom urbanistiko architektonická 

štúdia obytná zóna Jarovce – východ s priemernou podlažnosťou 3 a maximálnou 
podlažnosťou 3 + 1. 

C. Miestne zastupiteľstvo súhlasí s použitím textovej časti urbanisticko architektonická 
štúdia obytná zóna Jarovce – východ po zohľadnení pripomienok MiZ a odstránení 
rozporu s platným ÚP ako návrhu zadania k spracovaniu územnoplánovacej 
dokumentácie po jeho dopracovaní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhlášky MŽP č. 55/2001 
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

za:  8                     zdržali sa: 3                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 124/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava 
– Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce s pripomienkami – bez pripomienok. 
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti:  0 

 
UZNESENIE č. 125/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia rozpočtových príjmov a výdavkov 
v MČ Bratislava – Jarovce 31.10. 2008. 
za:   12                    zdržali sa: 0                 proti:  0 

 
UZNESENIE č. 126/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje úpravy  rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce k 31.10.2008. 
za: 12                      zdržali sa:  0                proti:  0 

 



UZNESENIE č. 127/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kultúrnej starostlivosti o občanov MČ 
Bratislava – Jarovce. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 128/2008 
Miestne zastupiteľstvo prenajíma pozemok parc. č. 309/2 o výmere 186 m2 Borisovi 
Jankovichovi na dobu neurčitú za 0,1 euro ročne.  
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 129/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu uviesť v stanovisku Freehold s.r.o., Matejkova 11, 
Bratislava, že funkčné využitie plochy tvorenej parcelami č. 717/1 a 717/2 je v schválenom 
ÚP určené na malopodlažnú zástavbu, a že predložené nákresy nemožno považovať za štúdie, 
preto sa k nim ani nebude MČ vyjadrovať. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 130/2008 

A. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať Magistrát o informácie týkajúce sa 
aktuálneho právneho vzťahu záhradkárov k pozemkom záhradkárskej osady a zistenia 
či sa jedná o záhradkársku osadu, na ktorú sa vzťahuje zákon NR SR č. 64/1997 Z.z. 
o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva 
k nim a stave prípadného konania. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu odpovedať akad. sochárovi Alexandrovi  
Bencemu, Csc., že MČ sa záväzne vyjadrí po prešetrení aktuálneho právneho vzťahu 
záhradkárov k pozemkom záhradkárskej osady. 

za:  12                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 131/2008 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s obsahom zadania urbanistickej štúdie Palmová ulica – západ 
s podmienkou vymedzenia riešeného územia v rozsahu, ktorý bude v súlade s ÚP hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 132/2008 
Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom pozemkov parc. č. 235/154, 235/66 a 235/2. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0   

 

UZNESENIE č. 133/2008 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie údržby verejnej zelene. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 134/2008 
A. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – 

Jarovce, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu. 

B. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – 
Jarovce, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 
o pohrebisku na území MČ Bratislava – Jarovce. 



C. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – 
Jarovce, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 
o poskytovaní nenávratných a návratných bezúročných finančných výpomocí a dotácií 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Jarovce. 

D. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – 
Jarovce, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 
o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Jarovce. 

za:   12                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 135/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje rámcový plán práce MiZ Bratislava – Jarovce na I. polrok 
2009 s pripomienkami a doplnkami. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 136/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán práce komisie FPA a SM na I. polrok 2009. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 137/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán práce komisie VPBDMK a PO na I. polrok 2009. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 138/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán práce komisie životného prostredia, 
poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva, výstavby a bytov, územného plánovania 
a regionálneho rozvoja na I. polrok 2009. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 139/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán práce komisie KVČVMŠSVaZ na I. polrok 2009. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 140/2008 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s dotáciou vo výške 720 000,- SKK (23 890,- EUR) pre rok 
2009 na zabezpečenie chodu športového areálu a TJ Jarovce. 
za:  11                     zdržali sa: 1                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 141/2008 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím dotácie pre spevácky zbor Chorus Cantilena vo 
výške 20 000,- SKK pre pokrytie nákladov spojených s nahrávaním spirituálového CD,  
náklady spojené na účasti festivaloch, súťažiach a koncertoch. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

 

UZNESENIE č. 142/2008 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím dotácie pre Združenie technických a športových 
činností v Jarovciach vo výške 50 000,- SKK pre zabezpečenie materiálneho vybavenia pre 
deti a mládež. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 



UZNESENIE č. 143/2008 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť kontrolu vykonaných prác na rekonštrukcii 
strechy a s tým spojených finančných nákladov na Mandľovej ul. na prevádzke Jarovský 
dvor.  
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

 

UZNESENIE č. 144/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre starostu MČ Bratislava – Jarovce vo výške 
40% podľa § 5 odst. 1 zákona č. 289/2002 Z.z., za obdobie júl až december 2008. 
za:  10                     zdržali sa: 2                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 145/2008 

A. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť osvetlenie časti Palmovej ulice pri 
starom hraničnom prechode a časti Trnkovej ulice. 

B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť dočasné spevnenie komunikácie 
Trnkovej ulice makadamom. 

C. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu vyzvať PD Dunaj na odstránenie nelegálnej 
divokej skládky, ktorá sa nachádza v priestoroch bývalého sadu pri stojisku 
kontajnerov Študienac. 
T: 01.03.2009 

za:  11                     zdržali sa: 1                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 146/2008 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 27.01.2009 s doplnkami 
12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


