
UZNESENIA 
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 26.01.2010 
 
 
 
UZNESENIE č. 1/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce zo dňa 21.04.2009, 
01.07.2009, 27.10.2009 a 01.12.2009 s pripomienkami. 
za: 9                       zdržali sa: 2                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 2/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie ústnu informáciu riaditeľa ZŠ 
s MŠ z výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole s materskou školou 
s pripomienkami. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 3/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ako zriaďovateľ ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ  
predložiť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, dosiahnutých výsledkoch a podmienkach 
v ZŠ s MŠ a školského zariadenia, ktorá bude obsahovať: 

- legislatívne zázemie  ZŠ s MŠ a školského klubu,  
- informácie o: 

- vývoji počtu žiakov ZŠ s MŠ a účastníkov v školskom klube,  
      - pedagogických a nepedagogických zamestnancoch ZŠ s MŠ a školského klubu, 
      - údaje o zabezpečení pedagogického procesu  a dosiahnutých výsledkoch  v ZŠ s MŠ  
        a školskom klube, 
      - priestorovom  a materiálno-technickom zabezpečení výchovy a vzdelávania v ZŠ     
         s MŠ  a školského klubu, 

            -  hospodárskom riadení ZŠ s MŠ a školskom klube, 
      -  účasti na tuzemských  a zahraničných projektoch, 
      -  splnených  koncepčných zámerov stanovených  v uplynulom školskom roku a  
         cieľoch ZŠ s MŠ a školského klubu pre nasledujúci rok. 

Písomný materiál predložiť MiZ po prerokovaní v školskej rade ZŠ s MŠ v Bratislave – 
Jarovciach,  v komisii pre školstvo a vzdelávanie  pri MiZ Bratislava – Jarovce v ½ ročných 
intervaloch kalendárneho roku. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 4/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie prípravu návrhu rozpočtu MČ 
Bratislava – Jarovce na rok 2010, ktorý po úpravách bude predložený na schválenie do MiZ. 
za: 10                      zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 5/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu z námatkovej kontroly 
pokladničnej hotovosti  a cenín za IV. štvrťrok 2009. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti: 0  
 
 



UZNESENIE č. 6/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu z vykonanej kontroly 
plnenia prijatých  uznesení za obdobie od 21.12.2006 do 31.12.2008. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 7/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ukladá zástupcovi starostu  posúdiť a vyhodnotiť 
uznesenia, ktoré boli v správe z kontroly uvedené ako nesplnené a nevyhodnotené za obdobie  
od 21.12.2006 do 31.12.2008, navrhnúť opatrenie s termínom splnenia  a určenia  
zodpovednosti. 
T: 23.02.2010 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 8/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje dotáciu pre TJ Jarovce na 
zabezpečenie športovej činnosti, prevádzku a údržbu TJ Jarovce na rok 2010 vo výške 23 
890,- EUR na mesiac január 2010 vo výške 2 440,- EUR a v období  február až december 
2010 vo výške 1 950,- EUR mesačne.  
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 9/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s pomenovaním ulice v našej mestskej 
časti po židovskom dievčati Havive Reikovej. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 10/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu MČ zvolať mimoriadne 
zastupiteľstvo  na deň 02.03.2010 s programom: schválenie rozpočtu na rok 2010 a schválenie 
smernice upravujúce podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru 
v KD. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 11/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu MČ a predsedov komisií rokovať 
so zástupcami cirkevnej rady o znížení požadovanej ceny za odkúpenie budovy farského 
úradu na Mandľovej ul. č. 81 v MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
 
UZNESENIE č. 12/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje TOZ nasledujúceho  riadneho 
zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce  na deň 23.02.2010 s pripomienkami. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


