
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 30.10.2012 

 

 

UZNESENIE č. 243/2012  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s koncepciou riešenia problematiky ľudí 
bez domova s pripomienkami: 

1. na str. 17 riadok 3 slová „ mestské časti“ nahradiť slovami „bratislavský VÚC“ 
2. na str. 18 rok 2012 v bode 2 medzi slová „nadviazanie medzinárodnej“ vsunúť slová 

„domácej a“. 
za:  7               zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 244/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce  bez pripomienok. 
za: 4                zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 245/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje úpravy v rozpočte mestskej časti 
Bratislava – Jarovce k 30.10.2012  vo výške príjmov 1 006 462,00 EUR a celkovej výške 
výdavkov 1 006 462,00 EUR s pripomienkami. 
za: 5                zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE  č. 246/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s finančným  príspevkom na ocenenie 
najúspešnejších športovcov Bratislavy pre Bratislavské združenie telesnej kultúry. 
za: 6                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE  č. 247/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s predajom  pozemkov v k.ú. Jarovce p.č. 
911/291 o výmere 4m2, 292 o výmere 4m2, 293 o výmere 4m2, 294 o výmere 4m2, 295 
o výmere 4m2, 296 o výmere 4m2, 924/2 o výmere 2m2, 925/22 o výmere 4m2, 925/23 
o výmere 2m2 Národnej diaľničnej  spoločnosti a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava za cenu 
2.247,28 EUR podľa znaleckého posudku  č. 10/2012 zo dňa 2.4.2012 znalca Ing. Norberta 
Czikhardta. 
za:  6               zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE  č. 248/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ, Trnková 1, o 
opravu oplotenia školského areálu, Trnková 1. 
za: 6                zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 249/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada o zachovanie súčasného stavu dopravného 
značenia v križovatke Semenárska  - Urbárska  a odporúča znovu prehodnotiť situáciu 
v marci 2013. 
za: 6                zdržali sa: 0                 proti: 0  

 



UZNESENIE  č. 250/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje vybudovanie vsakovacej  jamy na 
Chotárnej ulici č. 6 na náklady stavebníka s podmienkou zachovania výškových pomerov 
cestnej komunikácie, zabezpečenia objektu v čase výstavby, po prerokovaní so stavebnou 
komisiou a dodaní nákresu riešenia. 
za: 5                zdržali sa: 0                 proti: 1  

 

UZNESENIE č. 251/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší uznesenie č. 9/2009 zo dňa 27.1.2009. 
za:  6               zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE  č. 252/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje právo  prechodu a prejazdu, uloženie 
a správu inžinierskych sietí cez pozemky parc. č. 237/7 a č. 237/8 k.ú. Jarovce v prospech 
vlastníkov pozemkov registra „C“, parc. č. 260, č. 235/105, č. 235/205 a č. 235/107 k.ú. 
Jarovce v rozsahu, ktorý je definovaný zákresom a mierami v Geometrickom pláne č. 
22/2012. 
za: 6                zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 253/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
doplniť Darovaciu zmluvu p. Jána Rebra , Maďarská 628/18, Bratislava a postupovať 
v zmysle bodu 3 schváleného VZN č. 2/2012. 
za: 6                zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 254/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada miestneho kontrolóra predložiť informáciu 
o súhrnný materiál o opatreniach za rok 2012. 
T: január 2013 
za: 6                zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE  č. 255/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje správu z výdavkov spojených 
s rozšírením počtu tried  MŠ v ZŠ s MŠ, Trnková 1. 
za: 6                zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE  č. 256/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, Trnková 1. 
za: 7                zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE  č. 257/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje cenovú ponuku spoločnosti VIASPOL 
spol. s.r.o. na vybudovanie I. etapy chodníka na Jantárovej ulici v cene 10.543,28 EUR. 
za: 5                zdržali sa:  2                proti: 0  
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava – Jarovce 


