
 UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 29.11.2011 

 
 

UZNESENIE č. 142/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje úpravy v rozpočte MČ Bratislava – 
Jarovce k 29.11.2011.   
za: 7                 zdržali sa: 0                 proti: 0   
 
UZNESENIE č. 143/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce. 
za: 7                 zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 144/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  po prerokovaní materiálu schvaľuje Mgr. 
Michalovi Belohorcovi, kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Jarovce, podľa zákona 
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za obdobie január – 
jún 2011 v sume 30 % súčtu platov za toto obdobie. 
p. Uhler:    za                                                                p. Novák:         proti 

p. Pauhof:  proti                                                           p. Kotvasová:  proti 

p. Wolf:     proti                                                            p. Hegyi:          proti 

p. Malý:     zdržal sa 

za: 1                 zdržali sa: 1                 proti: 5  
 
UZNESENIE č. 145/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje ukončenie účasti MČ Bratislava – 
Jarovce na všetkých aktivitách, realizovaných na základe verejnoprávnej zmluvy o spoločnej 
činnosti pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy na území konania stavebného  
poriadku mestskými časťami Bratislava – Čunovo, Bratislava – Jarovce, Bratislava – 
Petržalka a Bratislava – Rusovce, podpísanej 29. apríla 2003, k 31. decembru 2011. 
za: 4                  zdržali sa: 3                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 146/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje Zmluvu o spoločnej činnosti pri plnení 
úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku, 
mestskými časťami Bratislava – Rusovce, Bratislava – Jarovce a Bratislava – Čunovo 
s pripomienkou v čl. 7 bod 5 (na koniec vety doplniť text „...v zmysle prílohy č. 1 a č. 2“).  
za:  4                zdržali sa: 3                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 147/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
predkladať na schválenie do MiZ návrhy odmien pre pracovníčky spoločného stavebného 
úradu. 
za:  6                zdržali sa: 1                 proti: 0  
 



UZNESENIE č. 148/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
aby poslancom mestskej časti Bratislava – Jarovce zabezpečil konečnú verziu Zmluvy 

o spoločnej činnosti pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného 
konania a stavebného poriadku, mestskými časťami Bratislava – Rusovce, Bratislava – 
Jarovce a Bratislava – Čunovo 
za:  6                zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 149/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje vianočný príspevok pre dôchodcov vo 
veku od 65 rokov vrátane s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Jarovce vo výške 
20 EUR. 
za: 7                  zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 150/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší uznesenie zo dňa 27.2.2007 písmeno C bod 5 
a 6.  
za: 7                  zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 151/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
odpovedať žiadateľom Margite Morskej a Ivanovi Morskému, že sa pracuje na riešení 
poskytnutia náhradných pozemkov vlastníkom pozemkov pod Základnou školou na Trnkovej 
ulici. 
za: 7                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 152/2011 

A. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie dopravné riešenie 
križovatky Mandľová – Jantárová.  

B. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – 
Jarovce pripraviť stavebné riešenie  predmetnej križovatky. 

za: 7                 zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 153/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s vymaľovaním priestorov v budove 
Materskej školy na Trnkovej ulici. 
za: 7                  zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 154/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
odpovedať v zmysle smernice určujúcej podmienky prenájmu KD. 
za: 7                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 155/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje plán zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva Bratislava – Jarovce na rok 2012 s pripomienkami. 
za:  7                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 



UZNESENIE č. 156/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje za členov komisie KVMŠSVZaVČ - 
neposlancov p. Teréziu Wolfovú, p. Alicu Pauhofovú, p. Adrianu Tesákovú a p. Ing. Vieru 
Jaborekovú od 1.1.2012. 
za:  7                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 157/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce prerokuje poskytnutie finančnej dotácie pre TJ – 
Jarovce po schválení rozpočtu na rok 2012. 
za:  6                zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 158/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
uzavrieť Nájomnú zmluvu pod Domom nádeje parc. č. 2 o výmere 278 m2 za podmienok 
navrhnutých RKFÚ Bratislava – Jarovce  za cenu 180 EUR ročne.  
za:  6                zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 159/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
aby na žiadosť RKFÚ Bratislava – Jarovce pod. č. 1063/2011 (76/2011) odpovedal v zmysle 
platného uznesenia č. 138/2011 zo dňa 25.10.2011. 
za:  7                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 160/2011 

A. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
v sume 7.250 EUR. Úprava je účelovo určená na výplatu odmien pre pracovníkov ZŠ 
s MŠ. 

B. Finančné položky budú presunuté z položky 3.4.7. Údržba budov, priestorov, 
objektov v sume 4.250 EUR a z položky 10.2.4. Dôchodcovia – vianočné v sume 3000 
EUR. 

za:  7                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


