
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 22.3.2011 

 
 

 

UZNESENIE č. 44/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení. 
za:  7                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 45/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
vypracovať zoznam vlastníkov pozemkov pod zastavanými budovami a plochami v užívaní 
mestskej časti (ZŠ, cintorín atď.) 
T: 31.5.2011 
za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 46/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie informáciu o priebehu zimnej 
údržby v mestskej časti Bratislava – Jarovce. 
za: 6                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 47/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
o vypracovanie cenových ponúk na výmenu okien, vymaľovania tried a školskej  jedálne 
v ZŠ, Trnková 1. 
za: 7                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 48/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
zabezpečiť posúdenie vodoinštalácie (odpady, vodovodné potrubie, toalety) a vykurovací 
systém budovy  ZŠ, Trnková 1.                                                                                                                                                                                
za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 49/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje nákup chladiarenských zariadení 
a sprchovej batérie do školskej kuchyne v cene 2026,38 EUR. 
za:  7                     zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 50/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje výmenu dverí do kotolne  v budove 
Materskej školy. 
za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE č. 51/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce určí výšku dotácie ZTŠČ po schválení 
záverečného účtu MČ Bratislava – Jarovce za rok 2010 a po doložení správy o činnosti 
a hospodárení ZTŠČ. 
T: 30.4.2011 
za:   7                    zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 52/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu z obhliadky miestnych 
komunikácií predloženú Komisiou dopravy, dopravnej  bezpečnosti a miestnych komunikácií. 
za: 6                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 53/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie list Krajského stavebného 
úradu v Bratislave č. A/2011/804-2 HOM zo dňa 7.2.2011. 
za: 6                      zdržali sa:  1                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 54/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje zadanie pre vypracovanie Územného 
plánu zóny Jarovce PD -  Dvor, sektor 1 ako celok so zapracovaním pripomienok z uznesenia 
č. 34/2011 zo dňa 22.2.2011. 
za: 6                     zdržali sa:  1                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 55/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
o zvolanie stretnutia s cieľom oboznámiť sa so závažnosťou  situácie údržby a opravy ZŠ 
s MŠ, Trnková 1.   
za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 56/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava – 
Jarovce č. 1/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škôlkach 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Jarovce.  
za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 57/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší uznesenie č. 26/2011 zo dňa 25.1.2011. 
za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 58/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje ročnú dotáciu vo výške 23.880,- EUR 
pre TJ Jarovce  v mesačných splátkach 2.388,- EUR za mesiace marec až december 2011 na 
zabezpečenie športovej činnosti, prevádzky a údržby areálu a budov TJ Jarovce. 
za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 59/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o hospodárení 
a činnosti TJ Jarovce za rok 2009 a 2010. 
za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 



UZNESENIE č. 60/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
podať podnet na okresný súd na vydanie predbežného opatrenia na zastavenie premávky na 
diaľnici D2 v k.ú. Jarovce z dôvodu jej neoprávneného užívania Národnou diaľničnou 
spoločnosťou. 
za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 61/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje názvy novovzniknutých ulíc v 
mestskej časti Bratislava – Jarovce : 
Bylinková, Repková, Píniová, Bažatnicová, Dalmátska, Karlovacká, Osijecká, Plitvická, 
Slavónska, Zadarská, Zagorská, Diamantová, Granitová, Opálová, Pri sýpke, Rubínová, 
Smaragdová, Strelnicová, Zafírová, Zamatová, Villa Ban. 
 za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 62/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
vyzvať oddelenie cestného hospodárstva Hlavného mesta SR Bratislava na riešenie 
križovatky Jantárová, Ovocná z dôvodu prepadnutia asfaltovej vozovky. 
za: 7                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


