
   UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 
mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 20.4.2016 

 

UZNESENIE č. 134/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  

A./ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s dobou splatnosti k termínu rokovania 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce 
B./ konštatuje, že uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 
127/2016, č. 129/2016, 130/2016, 132/2016 zostávajú v plnení 
C./ vypúšťa, zo sledovania splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Jarovce č. 110/2016 až 126/2016, č. 128/2006, 130/2016, 131/2016. 
za: 6              zdržali sa:  0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 135/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Jarovce, s účinnosťou od 
1.5.2016 bez pripomienok. 
za: 6              zdržali sa:  0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 136/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce 
A./ odporúča mestskému zastupiteľstvu hl. m. SR Bratislavy schváliť predložený návrh  
VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia bez pripomienok 
B./ odporúča mestskému zastupiteľstvu hl. m. SR Bratislavy schváliť predložený návrh 
dodatku štatútu, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 Štatútu. 
za: 4              zdržali sa:  2               proti:  0 
 
UZNESENIE č. 137/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce po prerokovaní, 
A./ neodporúča poslancom hl. m. SR Bratislavy schváliť predložený návrh dodatku Štatútu 
hl. m. SR Bratislavy v čl. 91 ods. 1 písm. b) a v zmysle žiadosti primátora listom zo dňa 
7.3.2016 predkladá nasledovné pripomienky k predloženému návrhu znenia 
B./ nesúhlasí s navrhovanou zmenou štatútu, vzhľadom k tomu, že považuje tento krok za 
nekoncepčný, nakoľko na takúto zmenu neboli splnené nadväzujúce podmienky, ktoré boli 
východiskom pri schvaľovacom procese o prerozdelení dani medzi hlavným mestom SR 
Bratislava a mestskými časťami Bratislavy, 
- požaduje, aby súčasne so schvaľovaním týchto zmien boli predložené výsledky komisie, 
ktorú prisľúbil primátor hl. m  SR Bratislavy v decembri 2015, zaradiť za účelom 
prehodnotenia koeficientov na spravodlivé prerozdeľovanie daní z príjmov FO a daní 
z nehnuteľností, 
- vzhľadom k záväzku, ktorý je schválený v štatúte hlavného mesta, že tento koeficient 
nemôže byť menší ako 3% zo sumy pre 4 veľké mestské časti, odporúča danú sumu ďalej 
nenavyšovať a navrhuje kompromisné riešenie – prerozdelenie príspevku vo výške 2,1 mil. € 
(čo je nižšia ako stredná hodnota medzi navrhovanou čiastkou 1,95 mil. € a 2,315 mil. €, tzn. 
3% z daní v roku 2015). Odporúča hl. m. SR Bratislave najskôr prerokovať navrhované 
riešenie a nájsť prienik medzi súčasným stavom a navrhovanou zmenou a následne pristúpiť 
k zmene štatútu a aplikácii v praxi, 



- žiada, aby do spravodlivého koeficientu prerozdelenia medzi mestské časti prispievalo 
svojim podielom aj hlavné mesto SR Bratislava. Výšku príspevku mesta do prerozdelenia 
medzi malé mestské časti by mala stanoviť komisia zriadená primátorom hlavného mesta, 
- pri zmene štatútu osobitne prihliadať na mestskú časť Bratislava-Devín, ktorá je v súčasnosti 
v režime nútenej správy. 
za: 4              zdržali sa: 2                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 138/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje prenechanie majetku v správe mestskej 
časti Bratislava-Jarovce, nehnuteľnosti pozemku p.č. 373/2 o výmere 127 m2 , zastavaná 
plocha, do nájmu, na dobu určitú od 1.6.2016 do 1.6.2021 sadzbou 0,48 €/m2/rok, pre 
žiadateľov Mgr. Jaroslavu Klučkovú a manž. Mareka. Ročné nájomné tak predstavuje sumu 
61,44 €. Dôvodom schválenia nájmu ako prípadu osobitného zreteľa podľa §9 ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je neprístupnosť nehnuteľnosti pre iného nájomcu. 
za: 6              zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE č. 139/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje uzatvorenie zmluvy o humanitárnej 
zbierke použitých textílií, odevov a obuvi medzi mestskou časťou Bratislava-Jarovce a spol. 
HUMANA People to People o.z. a súhlasí s umiestnením 4 ks kontajnerov HUMANA podľa 
prílohy č. 1 zmluvy, za podmienky úhrady miestneho poplatku za zaujatie verejného 
priestranstva vo výške 1,-€/kontajner/rok na dobu neurčitú a zmluvným záväzkom spoločnosti 
podporovať kultúrno-spoločenské aktivity organizované mestskou časťou Bratislava-Jarovce 
i formou nefinančného plnenia.  
za: 0              zdržali sa:   0              proti:  6 
 
UZNESENIE č. 140/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  
A./ berie na vedomie poskytnutie účelovej dotácie vo výške 2000,-€ z prostriedkov 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia 
DHZO, odbornú prípravu členov DHZO, osobné pracovné prostriedky pre členov DHZO 
a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové 
vozidlá 
B./ žiada veliteľa DHZO mestskej časti Bratislava-Jarovce o predloženie návrhu použitia 
poskytnutej dotácie na krytie oprávnených výdavkov, v súlade s čl. I. ods. 2 a čl. II. ods. 3 na 
najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
za:  6             zdržali sa: 0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 141/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce berie na vedomie a/ splnenie uznesenia č. 
121/2016 časť C./ s dobou splatnosti k termínu rokovania zastupiteľstva bez pripomienok. 
za:  6             zdržali sa:  0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 142/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce 
A./ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na nebytové priestory zdravotného strediska ul. 
Mandľová 42, za účelom prevádzkovania ambulancie všeobecného lekára pre spádovú oblasť 
mestskej časti Bratislava-Jarovce v prospech spoločnosti EMAMED  s.r.o., Dudova 3911/1, 
Bratislava v zastúpení MUDr. Daniely Rozembergovej s nasledovnými podmienkami: 
- doba platnosti uznesenia max. 90 dní 



- sadzba nájmu 1,- EUR 
- zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú 
B./ žiada žiadateľku MUDr. Rozembergerovú Danielu, doložiť do najbližšieho rokovania 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce súhlasné rozhodnutie 
Bratislavského samosprávneho kraja o vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 
zariadenia – ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo v prospech a zrušenie pôvodného 
povolenia v prospech MUDr. Romana Rutkovského. 
za: 6              zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 143/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce 
A./ berie na vedomie vyúčtovanie účelovej dotácie vo výške 1000,- EUR poskytnutej 
z rozpočtu mestskej časti, na sústredenie folklórnych súborov tamburica Konjic a Ljuljanka 
vo Vrútkach v dňoch 22.2. až 26.2.2016, predloženú CHKZ na Slovensku 
B./ schvaľuje uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre rok 2016 vo výške 700,- EUR 
pre CHKZ na Slovensku, účelovo viazanú na nákup krojových doplnkov pre folklórny súbor 
Ljuljanka 
C./ schvaľuje spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Jarovce pri organizovaní kultúrno-
spoločenského podujatia pre národnostné menšiny – Chorvátske dni v termíne 16.-18.9.2016 
D./ berie na vedomie predložený návrh scenára a prehľad plánovaných podujatí v termíne 
16.-18.9.2016 
za: 4              zdržali sa: 2                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 144/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce 
A./ berie na vedomie poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vo výške 2800,- EUR, na vybavenie telocvične Základnej školy s materskou školou ul. 
Trnková 1 
B./ schvaľuje spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Jarovce na spolufinancovaní nákupu 
materiálového a športového vybavenia v celkovej výške 290,- EUR z rozpočtu mestskej časti 
pre rok 2016. 
za: 6              zdržali sa:  0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 145/2016  
MiZ ruší uznesenie č. 59/2008 časť A zo dňa 29.4.2008 a uznesenie č. 100/2008 zo dňa 
23.9.2008.  
za: 6              zdržali sa:  0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 146/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  berie na vedomie informáciu k príprave 
legislatívnych úprav Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 
1/1991 zo dňa 14.5.1991 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava-Jarovce, č. 
6/2012 zo dňa 3.12.2012 o miestnych daniach a č. 2/2015 zo dňa 22.4.2015 o úprave 
podmienok držby psov na území MČ Bratislava-Jarovce. 
za:   6            zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE č. 147/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  schvaľuje nákup prvkov ozvučenia sály 
kultúrneho domu v cene  1600,- EUR. 
za:  6             zdržali sa:  0               proti:  0 



UZNESENIE č. 148/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  vyjadruje podporu aktivitám občanov Jaroviec 
smerujúcim k zachovaniu dôstojnosti kostola sv. Mikuláša a fary a k vybudovaniu 
pastoračného centra. 
za:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 
 
 


