
UZNESENIA  

z mimoriadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 24.4.2012 

 
 

UZNESENIE č. 194/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje zriadenie triedy pre predškolskú 
výchovu  v Základnej škole s Materskou školou na Trnkovej ulici č. 1 v termíne od 1.9.2012 
na školský rok 2012-2013. 
za: 4                zdržali sa: 1                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 195/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada  starostu MČ Bratislava – Jarovce 
zabezpečiť vykonanie stavebných a technických úprav objektu v termíne do 31.8.2012. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 196/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ukladá riaditeľovi Základnej školy s Materskou 
školou na Trnkovej ulici č. 1 personálne zabezpečiť prevádzku novovzniknutej triedy pre 
predškolskú výchovu detí na školský rok 2012-2013. 
za:  5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 197/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje návrh dokumentu „Priebežné 
hodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ  Bratislava – Jarovce“ na 
obdobie rokov 2007-2013 s pripomienkami. 
za: 7               zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 198/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje: 

1. Územný plán zóny Jarovce PD-dvor, sektor 1, 
2. výrok k pripomienkam v rámci vyhodnotenia návrhu Územného plánu zóny Jarovce 

PD-dvor, sektor 1, 
3. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územného plánu zóny Jarovce PD-dvor, sektor 1 s pripomienkami: 
a.) Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada vo VZN č. 2/2012, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Jarovce PD – dvor, sektor 1 
v rozsahu  I. etapy zástavby v § 4 ods.1 Líniové stavby – Zeleninová ulica 
v poznámke text „rekonštrukcia pozostáva z jej úprav v pôvodnom profile“ 
doplniť text „vrátane všetkých inžinierskych sietí a kompletného cestného 
povrchu“. 

b.) Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada dodržať systém napojenia 
     v zmysle VZN č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu  
     zóny Jarovce PD – dvor v rozsahu I. etapy zástavby § 4 ods. 1 písm. a) 2.: 1:    

     Urbárska ulica – pracovný názov,  v napojení na Jantárovú ulicu (km 0,3772) je  
     od 0,000 po km 0,100 novým úsekom s úplnou technickou infraštruktúrou, od  
     km 0,100 po km 0,2473 je navrhnutá rekonštrukcia komunikácie na funkčnú tr.  
     C2, kateg. MO 8/30 s preložkami alebo dobudovaním inž. sietí. (Pri  

     rekonštrukciách komunikácií bude treba rekonštruovať inžinierske siete, resp.    



   zabezpečiť ich preložky) (na časti pozemkov parc. č. 432, 846, 845/1, 838/1,  
   838/3, 838/4, 521, 838/7, 548/6, 1440/2, 1441/1, 1441/2). 

za:  6              zdržali sa: 1                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 199/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
1. schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľovi Slovenská sporiteľňa a.s., so 

sídlom na Tomášikovej ul. č. 48, 832 37 Bratislava, prenájom priestoru o rozlohe 3 m2 za 
uvedených podmienok: 

- doba nájmu na dobu neurčitú od 1.6.2012 s výpovednou lehotou  3 mesiace, 
- nájomné vo výške 60 EUR ročne bez energii. 
2. poveruje starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce uzatvoriť nájomnú zmluvu so 

žiadateľom za podmienok uvedených v bode 1 tohto uznesenia. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava – Jarovce 
 
 


