
 

  

UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 11.4.2013 
 

 

UZNESENIE  č. 290/2013 
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: 6              zdržali sa:  0                proti:  0 

UZNESENIE č. 291/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje cenu za prenájom kultúrneho domu pre 
Fórum pre aktívne zdravie OZ, Levanduľová II 14/4, 821 07 Bratislava na 5,00 EUR/hod. 
s účinnosťou od 11.4.2013 do 31.12.2013.  
za:  6             zdržali sa:  1                proti: 0  

UZNESENIE č. 292/2013 
1. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

žiadateľke Ing. Linde Szabovej, bytom A. Gwerkovej 24, Bratislava, predaj pozemku p. č. 
411/1 v k. ú. Jarovce, druh pozemku zastavaná plocha dlhodobo využívaná ako 
predzáhradka rodinného domu o výmere 99 m2 za cenu 200,- EUR za m2, celková cena 
pozemku 19.800,- EUR (slovom devätnásťtisícosemsto EUR).  

2. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce poveruje starostu mestskej časti Bratislava – 
Jarovce uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom za podmienok uvedených v bode 1. tohto 
uznesenia. 

za: 7              zdržali sa:  0                proti:  0 

UZNESENIE č. 293/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 
predĺženie nájmu športového areálu na Ovocnej ul. v m.č. Bratislava – Jarovce TJ Jarovce, ktorý je 
dlhodobým užívateľom areálu a zabezpečuje športové aktivity mestskej časti Bratislava - Jarovce, 
t.j. parcely č. 835 zastavaná plocha so stavbou o výmere 234 m2, parcely č. 835 ostatná plocha 
o výmere 18 181 m2 okrem plochy prenajímanej inému nájomcovi a časť parcely č. 834 zastavaná 
plocha so stavbou o výmere 614 m2 – budova telocvične časť 2x kabína a sprchy a 2x sociálne 
zariadenie na dobu do 31.8.2020 za cenu 1,00 EUR/rok (slovom jedno EUR-o) a platnosti ostatných 
zmluvných dojednaní. 
za: 7              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 294/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje poskytnutie nenávratnej dotácie vo výške 
9000,- EUR  pre TJ Jarovce, Ovocná 17, v dvoch splátkach : 1. splátka vo výške 5000 EUR do 
20.4.2013, 2. splátka vo výške 4000 EUR do 30.6.2013. 
za: 7              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 295/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu o zistenie možnosti zapojenia sa 
mestskej časti do projektu „Miestny územný systém ekologickej stability“. 
za: 7              zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

 



UZNESENIE č. 296/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce navrhuje zaradiť do regionálneho operačného 
programu za Bratislavu na obdobie 2014 - 2020 možnosti financovania projektu „Územný systém 
ekologickej stability“. 
za: 7              zdržali sa: 0                 proti: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 
 


