
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ  

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 22.4.2015 
 

 

UZNESENIE č. 36/2015 
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:  7             zdržali sa:  0               proti: 0 

  

UZNESENIE č. 37/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava- 
Jarovce č. 2/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej 
časti Bratislava-Jarovce.  
za:  7             zdržali sa: 0                proti: 0 

  

UZNESENIE č. 38/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje  ako prípad hodný osobitného zreteľa 
prenájom pozemkov parc. č. 219/4 o výmere 2165 m2,  parc. č. 221 o výmere 139 m2, parc. č. 
223 o výmere 894 m2, parc. č. 227/1 o výmere 24 m2 zastavaná plocha, spolu 3222 m2 za cenu 
2,50 EUR m2/ročne, prenájom pozemkov parc. č. 219/5 o výmere 833 m2, parc. č. 222/1 
o výmere 1802 m2, parc. č. 222/3 o výmere 875 m2, parc. č. 224 o výmere 41 m2, parc. č. 225 
o výmere 957 m2, parc. č. 226 o výmere 1654 m2 a 227/2 o výmere 688 m2  spolu 6850 m2, za 
cenu 0,50 EUR m2/ročne spoločnosti Bjoern s.r.o., Kožušnícka 3, 851 10 Bratislava na dobu 
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s termínom od 1.5.2015. 
za:  7             zdržali sa:  0               proti: 0 

  

UZNESENIE č. 39/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce neschvaľuje finančný príspevok neziskovej 
organizácií Sen o zdraví, Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov. 
za:  6            zdržali sa:  0               proti: 1 

  

UZNESENIE č. 40/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie normatívne financovanie ZŠ 
na školský rok 2015-2016. 
za:  7             zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 41/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie podnet ZO SZZ Pohraničník 
Jarovce a žiada starostu mestskej časti odpovedať im v zmysle, že mestská časť nemá právo 
zriadiť vecné bremeno na súkromnom pozemku, ku ktorému momentálne  nemá žiaden 
vlastnícky ani iný vzťah. 
za:  6            zdržali sa:  1                proti:  0 

  

UZNESENIE č. 42/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje odovzdávanie organického odpadu 
v zbernom dvore počas jeho prevádzky pre ZO SZZ Pohraničník za poplatok vo výške 250,- 
EUR mesačne. 
za:  5             zdržali sa:  1                proti:  1 



UZNESENIE č. 43/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu komisie 
KVČVMŠSVaZ o podujatí usporiadanom pri príležitosti Dňa matiek. 
za:  6             zdržali sa:  0                proti:  0 

  

UZNESENIE č. 44/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje prefinancovanie nákladov vo výške 
1000,- EUR za prenájom  a honorár na zabezpečenie podujatia usporiadania pri príležitosti 
MDD dňa 6.6.2015. 
za:  6             zdržali sa:  0               proti: 0 
 
UZNESENIE č. 45/2015  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje konanie predstavenia Detská opera pre 
žiakov ZŠ v Jarovciach s dodatočne určeným termínom a uhradenie vstupného vo výške 200,-  
EUR. 
za:  6             zdržali sa:  0                proti:  0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


