
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 29.5.2012 

 
UZNESENIE č. 202/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce  s pripomienkami. 
za: 6                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 203/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o výsledku kontroly 
zimnej údržby v mestskej časti Bratislava – Jarovce za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. 
za: 7               zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 204/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s odpredajom časti parcely č. 712/1 
v k.ú. Jarovce p. Jurajovi Ličkovi, Rastlinná 2/a, Bratislava. 
za: 6               zdržali sa:   0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 205/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s výmenou okien a zateplením južnej 
časti budovy na Trnkovej 3, 851 10 Bratislava.  
za:   7             zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 206/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s prenájmom plochy o výmere 50 m2 

v areáli TJ Jarovce (plocha medzi bufetom a detským ihriskom) p. Tiborovi Berkimu, 
Mandľová 6, 851 10 Bratislava za nasledovných podmienok: 

- nájomné vo výške 5 EUR za m2/rok 
- prenájom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace 
- všetky stavebné úpravy musia byť schválené MiZ 
- je povinný sa starať o priľahlé časti (kosenie) 
- po ukončení zmluvy vrátiť pozemok do pôvodného stavu  

za: 4               zdržali sa: 3                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 207/2012  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje prenájom nebytových priestorov 
Materskému centru Luskáčik ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom 
verejnoprospešných aktivít na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, výška 
nájomného 1 € ročne, na Trnkovej 4, v priestoroch Materskej školy. 
za: 7               zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 208/2012  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
o návrh priestorov premiestnenia materského centra Luskáčik. 
T: do 12.6.2012 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti: 0   
 
 



UZNESENIE č. 209/2012  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší uznesenie č. 195/2012 zo dňa 24.4.2012. 
za: 6               zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 210/2012  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
zabezpečiť vykonanie stavebných a technických úprav priestoru v Materskej škole, Trnková 
4, Bratislava. 
T: do 31.8.2012 
za:  6              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 211/2012  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
o predloženie cenovej ponuky na zrealizovanie prác 4. triedy v Materskej škole, Trnková 4, 
Bratislava na  nasledujúce riadne zasadnutie MiZ 
za: 6               zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 212/2012  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší uznesenie č.158/2011 zo dňa 29.11.2011 
a uznesenie č. 178/2012 zo dňa 14.2.2012. 
za: 7               zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 213/2012  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
uzavrieť Nájomnú zmluvu s RKFÚ Bratislava – Jarovce pod Domom Nádeje parc. č. 2 
o výmere 278 m2  vo výške 200 € ročne. 
za: 6               zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 214/2012  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
predložiť VZN o prijímaní detí do Materskej školy Bratislava – Jarovce. 
T: október 2012 
za:  7              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 215/2012  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
predložiť VZN o výške poplatku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Bratislava – Jarovce. 
T: 12.6.2012 
za: 7                zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 216/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s finančným príspevkom vo výške 1000 
€, na usporiadanie detského popoludnia v areáli TJ Jarovce pri príležitosti osláv MDD. 
za: 7               zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

 

 
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava – Jarovce 


