
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ  

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 22.6.2015 
 

 

UZNESENIE č. 47/2015 
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:  6             zdržali sa:  0               proti: 0 

  

UZNESENIE č. 48/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje : 

1. Záverečný účet MČ Bratislava-Jarovce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez 
výhrad. 

2. Miestne zastupiteľstvo potvrdzuje použitie schodku rozpočtu vo výške -8.531,11 € 
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vysporiadať z rezervného fondu. 

3. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014 
4. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014 

za:  6             zdržali sa: 0                proti: 0 

 

UZNESENIE č. 49/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje vyradenie a likvidáciu 
neupotrebiteľného majetku v úhrnnej obstarávacej hodnote 10.797,85 €  v členení : 

1. samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí  8.910,77 € 
2. drobný dlhodobý hmotný majetok    1.887,08 € 

za:  6            zdržali sa:  0               proti: 0 

 

UZNESENIE č. 50/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce splnomocňuje podľa § 11 ods.  4 písm. b zákona č. 
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
upravovať v priebehu roka rozpočet mestskej časti Bratislava – Jarovce na rok 2015 
v nasledovnom rozsahu : 

a) v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu, z prostriedkov VÚC, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych 
zdrojov, 

b) v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich 
čiastku 5.000,- € v každom jednotlivom prípade, 

c) vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov medzi programami do výšky 10 %, 
ale najviac 10.000,- € a v rámci jedného programu do výšky 20 %, ale najviac 5.000,- 
€, pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytkovosti bežného rozpočtu, 

d) v prípade zmeny výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v 
príjmoch aj výdavkoch bežného rozpočtu. 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 51/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava -Jarovce schvaľuje :  

1. v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenu č. 1 rozpočtu 
MČ na rok 2015 vrátane programov a podprogramov nasledovne : 
- bežné príjmy celkom    1.143.246,- € 
- bežné výdavky celkom   1.104.662,- € 

výsledok BR      + 38.584,- € 
 

- kapitálové príjmy celkom        70.060,- € 
- kapitálové výdavky celkom      272.644,- € 

výsledok KR      -202.584,- € 
 

- finančné operácie príjmové      164.000,- € 
- finančné operácie výdavkové     0,- € 

výsledok FO     +164.000,- € 
2. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách : 
- cyklochodník         20.000,- € 
- projekt „Nadstavba ZŠ“        20.000,- € 
- vsakovačky Rastlinná ul.,Trnková ul.      20.000,- € 
- work out ihrisko           4.000,- € 
- telocvičňa        100.000,- € 

za:  6            zdržali sa:  0                proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 52/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje p. Petrovi Mládekovi zľavu z nájmu za 
prenájom KD vo výške 30 %. 
za:  7            zdržali sa:  0               proti: 0 

 

UZNESENIE č. 53/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce berie na vedomie žiadosti ZŠ s MŠ o navýšenie 
rozpočtu za rok 2015 uvedených v programe rokovania MiZ v bodoch 7 až 10 
s pripomienkami. 
za:  7             zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 54/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce berie na vedomie ponuku p. Anny Polákovej, 
bytom Bratislava, Mandľová 67, na odpredaj pozemku registra „E“, parc. č. 794/1, katastrálne 
územie Jarovce, o výmere 530 m2a žiada starostu MČ o upozornenie vlastníka pozemku na 
nesúlad stavu E-KN a listu vlastníctva. 
za:  7             zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 55/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce berie na vedomie správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly miestnej kontrolórky MČ Bratislava-Jarovce bez pripomienok. 
za:  7             zdržali sa:  0                proti:  0 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 56/2015 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Mgr. Viere Kaštílovej Tonkovej, kontrolórke MČ 
Bratislava-Jarovce, podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov odmenu za obdobie január - jún 2015 vo výške 15 % súčtu platov za toto obdobie 
za:  7             zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 57/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  

1. schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj novovzniknutých pozemkov 
registra „C“, katastrálne územie Jarovce, parc. č. 877/45 o výmere 1.629 m2, orná 
pôda, parc. č. 891/75 o výmere 862 m2, orná pôda, parc. č. 891/141 o výmere 77 m2, 
zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 894/21 o výmere 403 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie, parc. č. 894/39 o výmere 158 m2 zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 
895/30 o výmere 4.747 m2, orná pôda, parc. č. 895/42 o výmere 80 m2, orná pôda, 
parc. č. 896/41 o výmere 83 m2, ostatná plocha, parc. č. 911/413 o výmere 4.400 m2, 
ostatná plocha, parc. č. 911/414 o výmere 3.338 m2, ostatná plocha, parc. č. 911/415 
o výmere 1 m2, ostatná plocha, parc. č. 911/416 o výmere 2 m2, ostatná plocha, parc. č. 
911/320 o výmere 4 m2, orná pôda, parc. č. 911/385 o výmere 388 m2, orná pôda spolu 
16.172 m2 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO : 
35 919 001, za cenu 67,43 €/m2, spolu 1.090.477,96 €. Celková suma bude v zmysle 
čl. 4.3 návrhu kúpnej zmluvy navýšená koeficientom 1,2 na celkovú sumu 
1.308.573,55 €. 

2. splnomocňuje starostu mestskej časti k podpisu kúpnej zmluvy v zmysle bodu 1. 
tohto uznesenia. 

za:  7             zdržali sa:  0               proti: 0 

  

UZNESENIE č. 58/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje členstvo v občianskom združení 
s názvom „MAS Dunaj“ a súhlasí so zaradením katastrálneho územia Jarovce do územia 
MAS Dunaj. 
za:  7            zdržali sa:  0               proti: 0 

  

UZNESENIE č. 59/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce : 

1. vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava V pod číslom  Pd 
22/15/1105-3 zo dňa 04.06.2015 proti všeobecnému záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Jarovce č. 1/2005 o pohrebisku, zo dňa 26.04.2005, 

2. žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce, aby predložil na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce na najbližšie riadne 
zasadnutie MiZ návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude v súlade so 
zákonom. 

za:  7             zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 60/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce prerokovalo stanovisko ZO SZZ Pohraničník 
Jarovce k uzneseniu MiZ č. 42/2015 
za:  7            zdržali sa:  0                proti:  0 

 

 

 



UZNESENIE č. 61/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje  finančnú dotáciu pre TJ-Jarovce, 
Ovocná 17, Bratislava vo výške 6.000,- EUR na rok II. polrok 2015 na údržbu budov, areálu 
TJ a športovú činnosť. 
za:  5             zdržali sa:  2                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 63/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  

1. berie na vedomie žiadosť Klubu mladých chorvátov o zakúpenie premietacieho 
plátna. 

2. žiada starostu MČ o zakúpenie premietacieho plátna o rozmeroch min. 4 x 3 m. 
za:  7             zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 64/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje  žiadosť Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku o dotáciu vo výške 1.000,- €.na prepravu autobusom na podujatie 
„Lipovjanski susreti“v dňoch 21. až 23.8.2015. 
za:  6             zdržali sa:  1                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 65/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje  žiadosť Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku o dotáciu vo výške 1.500,- € na každoročný letný jazykový tábor. 
za:  6             zdržali sa:  1                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 66/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje  spoluorganizovanie akcie „Hrvatski 
dani – Chorvátske dni 2015“, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.- 27.9.2015 v mestskej časti 
Bratislava-Jarovce. 
za:  7             zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 67/2015  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje žiadosť Kresťanskej ligy pre pomoc 
mentálne postihnutým na Slovensku o záštitu na akciou „GERULATA CUP 2015“, ktorá sa 
bude konať v dňoch 12, - 13.11.2015. 
za:  7             zdržali sa:  0                proti:  0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


