
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 24.6.2014 

 

 

UZNESENIE č. 411/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce  s pripomienkami - bez pripomienok.     
za:  5              zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 412/2014   
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  prerokovalo záverečný účet mestskej časti 
Bratislava-Jarovce za rok 2013.  
za: 5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 413/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší uznesenie č. 395/2014 zo dňa 23.4.2014. 
za: 5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 414/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s dodatkom štatútu hl.m. SR BA, ktorým 
sa mení čl. 36b, ods. 2., p.č.MAGS OLP – 449/2014/273581. 
za: 5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 415/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nemá pripomienky k štatútu hl.m. SR BA, čl. 91, 
ods. 1 bod. h, p.č. MAGS 392/2014-258702. 
za: 5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 416/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 
2014 s pripomienkami. 
za: 5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 417/2014 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s podnikaním miestnej kontrolórky, 
s vykonávaním inej zárobkovej činnosti miestnej kontrolórky, s členstvom miestnej 
kontrolórky v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť.  
za:  5             zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 418/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje počet sedem poslancov miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce na volebné obdobie 2014-2018. 
za:  5               zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 419/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje celý pracovný úväzok na funkciu 
starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce na volebné obdobie 2014-2018. 
za: 5              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 



UZNESENIE č. 420/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  určuje podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu mestskej časti Bratislava-
Jarovce vo výške 1,98 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR 
s koeficientom 1,1, vo výške 1794,67 EUR mesačne s účinnosťou od 1. júna 2014. 
za: 5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 421/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  neschvaľuje odpredaj parcely č. 235/154 
o výmere 103 m2 a parcely č. 235/66 o výmere 137 m2 na LV č. 1, v správe mestskej časti 
Bratislava-Jarovce, Ing. Marcinovi a Mgr. Marcinovej, bytom Iľjušinova 14, Bratislava. 

za: 6              zdržali sa: 0                 proti: 0  

 
 
 
 
 
 
 

  
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 
 

 
 


