
 

UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 26.6.2013 
 

 

UZNESENIE č. 309/2013 
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: 7              zdržali sa: 0                 proti: 0  

UZNESENIE č. 310/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje: 

1. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2012 v zmysle  par. 10 ods. 3 pís. a/ a b/  
      zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení  
      neskorších predpisov  
      t. j.  z bežného a kapitálového rozpočtu – prebytok  298,59  EUR 
 
2.       „Celoročné hospodárenie schvaľuje bez  výhrad“ 

 
3.    Prebytok hospodárenia v sume 298,59 EUR previesť do rezervného fondu  
         mestskej časti. 

za:  7             zdržali sa:   0               proti:  0 

UZNESENIE č. 311/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje úpravu rozpočtu k 26.6.2013 
s pripomienkami. 
za:  6             zdržali sa:    0              proti:  0 

UZNESENIE č. 312/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie na  jazykový  
tábor v Chorvátsku – Selce pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Jarovce  vo 
výške 1200,- EUR jednou sumou. 
za:    5           zdržali sa:   0               proti:  1 

 

UZNESENIE č. 313/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie na  pokrytie 
nákladov (doprava, poistenie, suveníry) spojených s účasťou futbalového tímu na IV. Ročníku 
futbalových majstrovstiev Európy chorvátskych národnostných menšín vo Vukovare vo výške 500,- 
EUR a žiada predložiť vyúčtovanie po skončení turnaja MiZ Bratislava-Jarovce. 
za:  6             zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 314/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s prenájmom rodinného domu na Ovocnej 
ulici č. 17, p. Fridolínovi Škrovánekovi, bytom Panská 31, Bratislava. 
za: 6              zdržali sa:  0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 315/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
o doplnenie podrobného rozpisu vyúčtovania výdavkov Spoločného stavebného úradu za rok 2012. 
za: 6              zdržali sa:  0                proti:  0 

 



UZNESENIE č. 316/2013 
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 1753,29,- EUR mesačne s účinnosťou od 1. júna 2013. 
za: 6              zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 317/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje Mgr. Michalovi Belohorcovi, kontrolórovi 
MČ Bratislava-Jarovce, podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov odmenu za obdobie január – jún 2013 v sume 25% súčtu platov za toto obdobie. 
za: 5              zdržali sa:   0               proti:  1 

 

UZNESENIE č. 318/2013  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra tak ako je uvedený v materiáli s doplnkami. 
za:  6             zdržali sa:   0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 319/2013  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje nákup traktorovej kosačky pre potreby 
mestskej časti Bratislava-Jarovce v hodnote 3000,- EUR. 
za:  6             zdržali sa:   0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 320/2013  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  nesúhlasí s požiadavkou Základnej organizácie 
Slovenského zväzu záhradkárov 5-7 „Pohraničník“ Bratislava-Jarovce s možnosťou odovzdávania 
organického odpadu na stojisko kontajnerov mestskej časti Bratislava-Jarovce. 
za:  6             zdržali sa:   0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 321/2013  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje opravu chodníka na Mandľovej ulici v cene 
max. 10.500,- EUR firmou Jozef Behon, Mandľová 10, Bratislava, s termínom ukončenia prác do 
20.8.2013. 
za:  6             zdržali sa:   0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 322/2013  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje vybudovanie spevnenej plochy na Trnkovej 
ulici v cene max. 20.000,- EUR s termínom ukončenia prác do 20.8.2013. 
za:  6             zdržali sa:   0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 323/2013  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ, Trnková 1, Bratislava 
predložiť návrh rozpočtu na rok 2013 – 2015 v súlade so znením zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona 
č. 583/2004 Z.z. do najbližšieho riadneho zasadnutia MiZ. 
za:  6             zdržali sa:   0               proti:  0 

 

 

 



UZNESENIE č. 324/2013  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce:  
konštatuje, že ZŠ s MŠ, Trnková 1, Bratislava nepredložilo záverečný účet za rok 2012 podľa § 16 
ods. 12 zákona č. 583/2004 Z.z., 
ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ, Trnková 1, Bratislava predložiť návrh záverečného účtu za rok 2012 
do najbližšieho riadneho zasadnutia MiZ. 
za:  6             zdržali sa:   0               proti:  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 
 
 
 


