
UZNESENIA 
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 21.09.2010 
 
 
UZNESENIE č. 116/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Jarovce berie na vedomie správu o plnení rozpočtu, 
príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Jarovce za I. polrok 2010. 
za:  12                       zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 117/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce na podnet okresnej prokurátorky ruší  uznesenia 
MiZ Bratislava – Jarovce č. 150/2009, č. 151/2009, č. 152/2009 a č. 153/2009 zo dňa 
1.12.2009. 
za:  7                       zdržali sa:  1                proti: 4  
 
UZNESENIE č. 118/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Jarovce berie na vedomie ústnu informáciu o 
bezpečnostnej situácií v m.č. Bratislava – Jarovce. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 119/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Jarovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra tak ako je uvedený v materiáli. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 120/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Jarovce berie na vedomie aktualizáciu počtu hausbótov 
v katastri m.č. Bratislava – Jarovce na Jarovskom ramene podanú Štátnou plavebnou správou. 
za: 12                      zdržali sa:  0                proti:  0   
 
UZNESENIE č. 121/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce písomne 
požiadať spoločnosť POPPER, a.s., Štúrová 11, 811 02 Bratislava 2 vlastníka pozemkov, na 
ktorých sa nachádza alej vedúca Janíkovho dvora do Jarovskej bažatnice o udržiavanie 
poriadku a zabezpečenie  uzavretia prístupu do tejto aleje dopravným značením  a rampou. 
za: 12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 122/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie stanovisko Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy k riešeniu križovatky v m.č. Bratislava - Jarovce 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 123/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce osloviť 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy o zahrnutie riešení križovatky v m.č. Jarovce a križovatky 
pri lese svetelnou signalizáciou do rozpočtu a plánu na ďalší kalendárny rok 2011 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 



UZNESENIE č. 124/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Jarovce žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce písomne 
urgovať Lesy Slovenskej republiky š.p. o odstránenie skládok smetia a zmedzení prístupu do 
jarovského lesa motorovým vozidlám. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 125/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce s pripomienkami. 
za:  12                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 126/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku 
na tlač Encyklopédie sakrálnych stavieb na Slovensku. 
za:  12                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 127/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  nesúhlasí s uzatvorením dodatku k nájomnej 
zmluve na predĺženie nájmu k pozemkom  v záhradkárskej osade do roku 2030. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 128/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  súhlasí s prenájmom priestorov na zriadenie  
kancelárie pre Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku v MČ Bratislava – Jarovce 
v priestoroch bývalého miestneho úradu. 
Podmienky nájmu: 

- ročné nájomné 3 €, 
- doba nájmu 2 roky.   

za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 129/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje návrh Urbanistickej štúdie úpravy 
sektoru 1 ÚPN-Z Jarovce PD dvor s podmienkou aby nebol zásah do športového areálu. 
za:   7                     zdržali sa: 0                 proti: 5  
 
UZNESENIE č. 130/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší  uznesenie č. 109/2010 zo dňa 29.6.2010. 
za: 11                       zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 131/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s predajom pozemku č. 213 pre 
žiadateľa p. Tibora Brezovského. 
za: 11                       zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 132/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  súhlasí s poskytnutím nenávratnej finančnej 
výpomoci pre ZTŠČ na rok 2010  vo výške 2000 EUR na zakúpenie  terčových zariadení, 
terčov, vzdušných zbraní a streliva. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 



 
UZNESENIE č.  133/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho 
zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 26.10.2010 s doplnkami.  
za: 11                       zdržali sa: 1                 proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 
 


