
 

 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 01.07.2009 
 
UZNESENIE č. 73/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava 
– Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce  
za: 10                      zdržali sa:  0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 74/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu o zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu na základnej škole s materskou školou   
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 75/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení rozpočtu, príjmov a výdavkov MČ 
Bratislava – Jarovce za I. štvrťrok 2009. 
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 76/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie VPBDMKPO a VZ z obhliadky 
extravilánu m.č. Bratislava – Jarovce. 
za:  10                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 77/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať magistrát hlavného 
mesta SR  Bratislavy o vypracovanie dopravného riešenia križovatky pri lese na ceste 
z Jaroviec do Petržalky a Rusoviec kruhovým objazdom alebo svetelnou signalizáciou –  
semafórom. 
za:  10                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 78/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy osadiť na križovatke na ceste z Jaroviec do Petržalky a Rusoviec 
dočasnú svetelnú signalizáciu – semafór na plynulí prejazd vozidiel z Jaroviec a z diaľničného  
 privádzača. 
za:  10                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 79/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať správcu 
komunikácie o prehodnotenie a zvýšenie povolenej rýchlosti z 50 km/hod na 70            
km/hod  na ceste od Jaroviec po železničné priecestie Jarovce v smere medzi             
Jarovcami a Petržalkou. 
za: 10                     zdržali sa:  0                proti: 0  
 
 

 



 

 

 

UZNESENIE č. 80/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu vodojemu 400 m3  a prenájom  pozemku registra 
„C“, parc. č. 871/36 v k.ú. Jarovce a žiada starostu MČ spolupracovať s mestskou časťou 
Bratislava – Rusovce a súkromnými investormi pri výstavbe vodojemu. 
za: 10                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 81/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať Vodohospodársku 
výstavbu  a Povodie Dunaja o vybudovanie lávky pre peších a cyklistov cez priesakový kanál   
v katastri m.č. Bratislava – Jarovce. 
za:   10                  zdržali sa: 0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 82/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce vyzvať Západoslovenské 
štátne lesy na odstránenie divokých skládok na nimi spravovanom území a osadeniu rampy na  
zamedzenie prístupu motorovým vozidlám na toto územie. 
za:  10                    zdržali sa: 0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 83/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán práce komisií Miestneho zastupiteľstva Bratislava – 
Jarovce  na 2. polrok 2009. 
za: 9                     zdržali sa: 0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 84/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje rámcový plán práce  Miestneho zastupiteľstva Bratislava – 
Jarovce  na 2. polrok 2009. 
za:   9                   zdržali sa: 0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 85/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009. 
za:  10                    zdržali sa: 0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 86/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje do vecného plnenie rozpočtu: 

- spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a prestavbu objektu 
bývalých detských jaslí 

- postupné budovanie chodníkov podľa stanoveného poradia ich realizácie 
- projekt a etapizácia realizácie plošného odvodu dažďových vôd 

za: 6                     zdržali sa:  1               proti: 3  

 

UZNESENIE č. 87/2009 
Miestne zastupiteľstvo  žiada starostu osloviť p. primátora s požiadavkou na komplexné 
riešenie  križovatky Jantárová – Palmová – Ovocná aj s nadväzujúcimi pešími komunikáciami  
– chodníkmi na ulice Palmovú a Kôstkovú. 
T: 10.07.2009. 
za: 10                  zdržali sa: 0                proti: 0  
 



 

 

 

UZNESENIE č. 88/2009 
Miestne zastupiteľstvo  žiada starostu vypracovať riešenie merania rýchlosti na cestách II. 
triedy Jantárová, Palmová a Ovocná ul. v MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 9                     zdržali sa: 1                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 89/2009 
Miestne zastupiteľstvo  schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 2000,- €  pre  Mužský spevácky 
zbor na pokrytie nákladov spojených s nahratím nového hudobného CD. 
za:  8                    zdržali sa: 1                proti: 1  
 
UZNESENIE č. 90/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu rekonštrukcie kúrenia firmou ŠTROB podľa 
cenovej ponuky zo dňa 19.06.2009 v cene 104 344,54,- €  s DPH. 
za: 9                     zdržali sa: 0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 91/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť stavebný dozor pri realizácii rekonštrukcie 
kúrenia firmy ŠTROB. 
T: do začiatku rekonštrukcie kúrenia. 
za:  9                    zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE č. 92/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie VPBDMKPO a VZ. 
za: 9                     zdržali sa:  0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 93/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť vyznačenie 
vodorovného a zvislého dopravného značenia prechodu pre chodcov na Jantárovej a Ovocnej 
ulici  podľa priloženého plánu. 
za:  9                    zdržali sa: 0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 94/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť osadenie 
spomaľovača  pred križovatkou na Palmovej ulici podľa priloženého plánu. 
za:  9                    zdržali sa: 0                proti: 0 

  
 
UZNESENIE č. 95/2009 
Miestne zastupiteľstvo  schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 22.09.2009 s doplnkami. 
za: 8                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 



     Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


