
UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 19.10.2016 
 
UZNESENIE č. 189/2016  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 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.133/2016 , 
151/2016  UMZ 165/2016, UMZ 171/2016, UMZ 172/2016, UMZ 173/206, UMZ 174/2016 
181/2016,185/2016,186/2016,187/2016,188/2016 trvajú 
 
 
                                                   C./ vypúšťa, 
zo sledovania splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce, 
podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok. 
za:  5             zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 190/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce neschvaľuje predložený Návrh 
Zmluvy o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi medzi mestskou časťou 
Bratislava–Jarovce a občianskym združením Ekocharita Slovensko Slovensku, so sídlom Gen. 
M.R.Štefánika 45, 060 01 Kežmarok, v zastúpení JUDr. Jurajom Kunákom 
za:  4               zdržali sa:  1               proti: 0 
 
UZNESENIE č. 191/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce  
 
                                                  A./   schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi medzi 
mestskou časťou Bratislava- Jarovce a spol. HUMANA People to People o.z. na dobu 
neurčitú a so zmluvným záväzkom spoločnosti podporovať kultúrno-spoločenské aktivity 
organizované mestskou časťou Bratislava-Jarovce i formou nefinančného plnenia  
 
                                                   B./  súhlasí 
 
s umiestnením 4 ks kontajnerov HUMANA podľa rozhodnutia starostu mestskej časti 
Bratislava-Jarovce.  
za:  5             zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 192/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce  berie na vedomie  
predloženú špecifikáciu rozsahu stavebných rekonštrukčných prác domčeka na voľnočasové 
aktivity a uzatvorenie zmluvy na realizáciu diela so spol. MAJ DOM s.r.o. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce. 
za: 5              zdržali sa:  0               proti: 0 



UZNESENIE č. 193/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce berie na vedomie Správu 
o výsledku kontroly mzdovej inventúry odmeňovania zamestnancov v ZŠ s MŠ, Trnková 1, 
Bratislava. 
za:  5             zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 194/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                  schvaľuje 
 
zmenu rozpočtu Základnej školy s MŠ ul. Trnkova 1 zvýšením rozpočtového výdavku 
z rozpočtu zriaďovateľa nasledovne: 
1. stredisko Materská škola o 13.500,- Eur v členení 7.500,-€ nárast miezd, 1.000,-€ nárast 
OON a 5.000,-€ nárast výdavkov na energie s celkovou upravenou výškou výdavkov 
strediska 193.756,-€ 
2. stredisko ŠKD  o 1.000,-€ na krytie nárastu miezd s celkovou výškou výdavkov strediska 
49.810,-€ 
3. stredisko školská jedáleň zníženie príjmov o 3.000,-€ a zvýšenie nerozpočtových 
výdavkov o 3.000,-€ na celkovú výšku nerozpočtových príjmov a výdavkov strediska 
9.600,-€. 
za:   5            zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 195/2016  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce berie na vedomie Správu 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, Trnková 1, Bratislava 
za školský rok 2015/2016. 
za:   5            zdržali sa:    0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 196/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                  A./ schvaľuje 
predložený návrh III. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 
2016, v celkovej výške príjmov 1 702.029,-€ , v celkovej výške výdavkov 1 553.020,-,-€, v  
celkovej výške      bežných výdavkov   1 135.229,- €, v celkovej  výške bežných    príjmov 
1 177.560,- €. v celkovej výške kapitálových výdavkov 417.791,- €, v celkovej výške 
kapitálových príjmov 464.469,-€,  v celkovej výške finančných operácií príjmových 
60.000.-€,  v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok 
                                                     B./ ukladá 
riaditeľke Základnej školy s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti vykonať rozpis 
rozpočtu v náväznosti na schválenú III. zmenu rozpočtu. 
za:  5             zdržali sa:     0            proti:  0 
 
UZNESENIE č. 197/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Jarovce  
                                                               schvaľuje 
zámer odpredaja pozemkov v zmysle zákona SNR č.138/1991 zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov vzťahujúcich sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa §9a). registra 
"C", katastrálne územie Jarovce, parc. č. 891/152 o výmere 30 m2, orná  pôda, parc. č. 



895/139 o výmere 22 m2  zapísaných na LV č.1999,  ,  za cenu schválenú predchádzajúcim 
súhlasom primátora, v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 
Bratislava, IČO: 35919001, ako prípadu osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.138/1991 
zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzťahujúcich sa na prevod vlastníctva 
nehnuteľnosti podľa §9a), z dôvodu výstavby diaľničného obchvatu D4. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce. 
za:  5             zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 198/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce súhlasí s prevzatím objektov SO13 
a SO50 do správy mestskej časti Bratislava-Jarovce za podmienky, že objekty budú čase 
preberania bez závad.  
za:     4          zdržali sa:    0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 199/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                  odporúča 
 
mestskému zastupiteľstvu hl.m.SR Bratislavy schváliť predložený návrh dodatku Štatútu hl. 
m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva bez pripomienok. 
za:  4             zdržali sa:  0               proti: 0 
 
UZNESENIE č. 200/2016  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                  schvaľuje  
 
uvoľnenie dotácie vo výške 800,-€ z rozpočtu mestskej časti  pre rok 2016 , účelovo 
viazaných na výdavky Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku, súvisiace so 
sústredením folklórnych súborov Ljuljanka a Konjic v Heľpe v dňoch 16.11.- 20.11.2016. 
za:  4             zdržali sa:    0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 201/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                              neodporúča  
 
poslancom mestského zastupiteľstva schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia hl.m.SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
za:   4            zdržali sa:      0           proti: 0 
 
 
 
 
 

  Ing. Pavel Škodler 
                                                                        starosta MČ Bratislava – Jarovce 


