
 

UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 18.9.2013 
 

 

UZNESENIE č. 325/2013  
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:    5           zdržali sa: 0                 proti:  0   

UZNESENIE č. 326/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Jarovce za I. polrok 2013. 
za:  5             zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 327/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava – 
Jarovce k rokovaniu obsahu zmluvy o spolupráci s mestom Benkovac, Chorvátska republika.  
za:  5             zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 328/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce 

1. schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa  žiadateľke Mgr. Veronike Tykovej, 
Kôstková 27, Bratislava, predaj pozemku p.č. 95/9 v k.ú. Jarovce, druh pozemku zastavaná 
plocha o výmere 6 m2  za cenu 200,00 EUR za m2, celková  cena pozemku je 1200,- EUR  
(jedentisícdvesto EUR).  

2. poveruje starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce uzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadateľom 
za podmienok uvedených v bode 1. tohto uznesenia. 

za: 5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 329/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje predĺženie nájmu spoločnosti Slovak 
Telecom a.s., Bratislava na dobu 5 rokov, v sume 3000 EUR ročne, upravenú každoročne 
o koeficient nárastu spotrebiteľskej ceny vydaný štatistickým úradom SR za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
za:   5            zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 330/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje výmenu okien na bytoch ZŠ, Trnková 1, 
v cene 5750,- EUR realizovanou spoločnosťou Robstan s.r.o., Oravská 3, Žilina. 
za: 5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 331/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje nenávratnú finančnú výpomoc pre 
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku vo výške 1400,00 EUR. 
za: 5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 332/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 2000,00 EUR pre 
TJ Jarovce. 
za:  5             zdržali sa:  0                proti:  0 

 

 



UZNESENIE č. 333/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje  ako prípad hodný osobitného zreteľa 
prenájmom domu na Ovocnej ulici č. 17, p. Čonkovi, bytom Semenárska 19, Bratislava za 
nasledovných podmienok: 

- výpovedná lehota – 2. mesačná 
- zmluva na dobu neurčitú 
- nájomné 500 EUR bude uhradená do 15. dňa v mesiaci vždy mesiac vopred 
- energie platí nájomca 
- stavebné úpravy bez súhlasu MČ sú zakázané 
- zmluvu uzatvoriť od 1.10.2013 
- po ukončení nájmu odovzdá nájomca priestory vymaľované. 

za:   5            zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 334/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje nenávratnú finančnú výpomoc pre p. 
Ladislava Nováka zastupujúceho hudobnú skupinu Meteor vo výške 1000,00 EUR. 
za:    4           zdržali sa:     0             proti:  0 

UZNESENIE č. 335/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje  zrealizovanie spevnenej plochy na 
Kôstkovej ulici pri cintoríne o rozlohe 68 m2  v maximálnej hodnote 3200,- EUR. 
za:    5           zdržali sa:     0             proti:  0 

UZNESENIE č. 336/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 2000,00 EUR pre 
ZTŠČ ZO Jarovce, Jantárová 48, na účel uvedený v žiadosti. 
za:  4             zdržali sa:  0                proti:  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 
 
 
 
 


