
UZNESENIA 
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 23.03.2010 
 
 
UZNESENIE č. 31/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce zo dňa 21.4.2009, 
27.10.2009, 1.12.2009, 26.1.2010, 23.2.2010 s pripomienkami a doplnkami. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 32/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie vyhodnotenie zimnej údržby 
s pripomiekami. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 33/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie zabezpečenie údržby verejnej 
zelene. 
za:  11                     zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 34/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie vzdanie sa funkcie  kontrolóra 
mestskej časti Bratislava – Jarovce p. Triskalovej ku dňu 08.03.2010. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 35/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje vyhlásenie voľby kontrolóra mestskej 
časti Bratislava – Jarovce na riadnom zasadnutí MiZ dňa 25.05.2010. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 36/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu komisie 
KVČVMŠSVaZ mestskej časti Bratislava – Jarovce v bodoch 1 – 7. 
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 37/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie 
VPBDMKPO a VZ. 
za: 10                      zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 38/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať 
správcu komunikácie z Jaroviec do Bratislavy a Dopravný inšpektorát o zvýšenie rýchlosti 
z 50 km/hod na 70 km/hod. 
T: 29.04.2010 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
  
 



UZNESENIE č. 39/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať 
správcu komunikácie a Dopravný inšpektorát o vypracovanie riešenia križovatky ciest I/2 a 
III/00246 svetelnou križovatkou alebo kruhovým objazdom. 
T: 29.04.2010 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 40/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať 
správcu komunikácie osadiť prenosné semafory na križovatke ciest I/2 a III/00246 aby 
zabezpečili plynulosť cestnej premávky aj pre obyvateľov Jaroviec ako aj vozidiel 
prichádzajúcich od Jaroviec. 
T: 29.04.2010 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 41/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce vyzvať 
spoločnosť Žiar s.r.o. o urýchlené riešenie parkovania zodpovedajúci počtu kapacity 
prevádzky pred pizzeriou Jarovský dvor na Mandľovej ulici. 
T: 30.03.2010 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 42/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať 
primátora hl.mesta SR Bratislavy o pomoc pri riešení zrušenia spoplatnenia  diaľnice D2 
z Petržalky po križovatku  Jarovce a späť pre motorové vozidlá do 3,5 t. 
T: 10.04.2010 
za: 11                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 43/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce požiadať 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií o zrušenie spoplatnenia  diaľnice D2 z Petržalky 
po križovatku  Jarovce a späť pre motorové vozidlá do 3,5 t. 
T: 10.04.2010 
za: 11                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 44/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s poskytnutím príspevku na Sociálno-
rehabilitačný projekt pre Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 
za: 11                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 45/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce vyzvať 
žiadateľa p. Matúša Raka o doplnenie prípadne o osobné prerokovanie žiadosti o poskytnutie 
priestoru pre zriadenie posilňovne na Trnkovej ulici. 
za:  10                     zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
 
 
 



UZNESENIE č. 46/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s účasťou 4 člennej delegácie na oslavách 
1000 ročnej Mošonskej župy v dňoch 28.-29.05.2010 
za: 6                       zdržali sa: 1                 proti: 3  
 
UZNESENIE č. 47/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje vybudovanie altánku na dvore 
Materskej školy, Trnková č. 4, v hodnote 1700 EUR 
za: 11                       zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 48/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce opätovne 
písomne požiadať arcibiskupský úrad v Bratislave o zníženie ceny predaja starej fary na 
Mandľovej ulici. 
za:  9                     zdržali sa:  1                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 49/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie informáciu o možnosti 
vybudovania nájomných bytov s využitím financovania Štátneho fondu rozvoje bývania 
v budove bývalých jaslí na Trnkovej ulici. 
za:  7                     zdržali sa:  3                proti: 0  
 
 
UZNESENIE č. 50/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho 
zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 27.04.2010 s doplnkami a pripomienkami. 
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 


