
UZNESENIA 
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 25.05.2010 
 
 
UZNESENIE č. 62/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje: 

1. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2009 v zmysle  par. 10 ods. 3 pís. a/ a b/  
      zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení  
      neskorších predpisov  
      t. j.  z bežného a kapitálového rozpočtu – strata vo výške 6 278 EUR. 
      Schodok bol vykrytý počas rozpočtového roka ako príjmová finančná operácia. 
 
 
2. Mestská časť Bratislava – Jarovce nemala za rozpočtový rok 2009 vypracovaný  
      programový rozpočet, tým sa  

„Celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradou“ 
 
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 63/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  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. 64/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o sociálnej 
starostlivosti o občana m.č. Bratislava – Jarovce.  
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 65/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu komisie VPBDMKPO 
a VZ o stave verejného osvetlenia v m.č. Bratislava – Jarovce. 
za:  10                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 66/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m. č. Bratislava – Jarovce zaslať 
objednávku na vybudovanie verejného osvetlenia na Mandľovej ul. č. 112 a vyššie a na 
Palmovej ul. pri starom hraničnom prechode podľa ponuky zo dňa  11.02.2010.  
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 67/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu komisie VPBDMKPO 
a VZ . 
za:  10                       zdržali sa: 0                 proti:  0 
 



 
UZNESENIE č. 68/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m. č. Bratislava – Jarovce požiadať 
Magistrát hlavného mesta  SR Bratislavy o premiestnenie značiek označujúcich koniec 
a začiatok obce na skutočné hranice za starý hraničný prechod. 
za:  10                       zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 69/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie ústnu informáciu veliteľa 
DHZ o stave požiarnej ochrany, vyhodnotenie predchádzajúceho obdobia. 
za: 10                      zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 70/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu komisie 
KVČVMŠSVaZ mestskej časti Bratislava – Jarovce o akcii „Deň matiek“. 
za: 10                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 71/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje návrh na vypustenie nasledujúcich 
položiek v zozname pamätihodností v mestskej časti Bratislava – Jarovce v kategóriách – 
hnuteľné: bod 5, 12, nehmotné: bod 3, 5, zaniknuté: body 3, 4. 
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 72/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o možnosti dôstojného 
ozvučenia pohrebných obradov. 
za:   10                    zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 73/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s navrhnutým splátkovým kalendárom 
firmy SexiSoda Slovakia, a stanovuje splátkový kalendár vo výške 1/12 z dlžnej sumy 16 396 
EUR v rovnomerných mesačných splátkach. 
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 74/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  súhlasí so zakúpením ozvučovacieho zariadenia 
DAS-100 CD vo výške 1000 EUR.  
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
UZNESENIE č. 75/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s predĺžením nájmu športového areálu na 
Ovocnej ul. v m.č. Bratislava – Jarovce tj. parcely č. 835 zastavaná plocha so stavbou o 
výmere 234 m2 , parcely č. 835 ostatná plocha o výmere 18 181 m2 okrem plochy 
prenajímanej inému  nájomcovi a časť parcely  č. 834 zastavaná plocha so stavbou o výmere 
614 m2  - budova telocvične časť 2x kabína a sprchy a 2x sociálne zariadenie na dobu 10 
rokov do 31.08.2020 za cenu 1 EURO ročne a platnosti ostatných zmluvných dojednaní. 
za:  9                    zdržali sa: 0                 proti: 1  
 



UZNESENIE č. 76/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nepožaduje verejné prerokovannie investičného 
zámeru spoločnosti Austrian Wind Power GmbH, Eisenstadt, „Rozšírenie vererného parku 
Kittsee“. 
za:  9                    zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 77/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce poskytuje finančný príspevok pre rodičovské 
združenie pri ZŠ Jarovce na oslavu Medzinárodného dňa detí vo výške 150 EUR. 
za: 9                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 78/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší uznesenie č. 35/2010 zo dňa 23.03.2010. 
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 79/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje vyhlásenie voľby kontrolóra mestskej 
časti Bratislava – Jarovce na riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ dňa 29.6.2010. 
za: 10                      zdržali sa:   0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 80/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce určuje komisiu pre otváranie obálok zaslaných 
uchádzačmi o funkciu kontrolóra mestskej časti Bratislava – Jarovce vyhlásenej na deň 
29.6.2010 v zložení : 
Ing. Milan Husár - predseda komisie 
Ing. Rudolf Novák - člen komisie 
Ladislav Halás  - člen komisie 
Martin Wolf  - člen komisie  
za: 10                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 81/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce určuje podľa § 11 ods. 4 písm. i zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov plat 
starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce pre nadchádzajúce funkčné obdobie vo výške 2,2 
násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (zákon NR SR č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov). 
za:  10                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 82/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce určuje podľa § 11 ods. 4 písm. i zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 
rozsah  funkcie starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce na plný uväzok. 
za:  10                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE č. 83/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce určuje podľa § 16 ods. 2 písm. a zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie 
v počte sedem.  
za:  9                     zdržali sa:  1                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 84/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje kúpu mantinelov zo zrušeného ihriska 
s loptičkou mestskej časti Bratislava – Čunovo za cenu 300 EUR. 
za:  8                     zdržali sa:  1                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 85/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje nákup dreva na vyhotovenie nového 
kríža na miestnom cintoríne. 
za:  9                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 86/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce zaslať 
list firme AJ REAL INVEST o termíne ukončenia opravy poškodeného chodníka na 
Mandľovej  a Trnkovej ulici s termínom ukončenia do 23.08.2010. 
za:  9                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 87/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nemá pripomienky k investičnému zámeru 
spoločnosti Austrian Wind Power GmbH, Eisenstadt, „Rozšírenie vererného parku Kittsee“. 
za: 9                      zdržali sa: 1                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 88/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho 
zasadnutia MIZ Bratislava – Jarovce na deň 29.06.2010 s pripomienkami a doplnkami. 
za:  9                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


