
UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 14.12.2016 
 

UZNESENIE č. 207/2016 
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, 
172/2016, 173/2016, 174/2016, 185/2016, 186/2015, 188/2016, 202/2016, 204/2016, 
206/2016 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. 208/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                   1. schvaľuje 
uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky  p.č.216/5 zastavaná plocha a nádvorie,,p.č.216/6 
zastavaná plocha a nádvorie, p.č.217/69 záhrada, p.č. 217/144 záhrada, p.č.217/148 
záhrada, p.č.217/149 záhrada, p.č.235/2 záhrada, p.č.235/66 orná pôda, p.č.985/82 orná 
pôda, o celkovej výmere cca 24 294 m2 k.ú. Jarovce v prospech ZO SZZ Pohraničník  
s účelovým využitím na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad osobitného zreteľa z 
dôvodu umiestnenia dočasných stavieb vo vlastníctve nájomcov slúžiacich na záhradkárske 
účely a rekreáciu na predmetnom pozemku s nasledovnými podmienkami:  
1. -doba nájmu určitá od 1.1.2017 do 31.12.2017 
2.-sadzba nájmu vo výške  0,30 €/m2/rok  
3.-povinnosť nájomcu  vypratať nehnuteľnosti a uvedenie nehnuteľnosti do 
pôvodného stavu     k termínu ukončenia doby nájmu 
 
                                                      2. žiada starostu 
zabezpečiť spoločné rokovanie mestskej časti so zástupcami vlastníkov pozemkov pod 
verejnými stavbami v správe mestskej časti – Základnou školou ul. Trnkova 1, cintorínom, 
areál a budova hasičskej zbrojnice a  kultúrnym domom, s cieľom prerokovania 
majetkoprávneho vysporiadania formou zámeny pozemkov v termíne I. štvrťrok 2017 
a predpokladaným termínom realizácie zámeny k 1.1.2018. 
za:    5           zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE č. 209/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                  A./ schvaľuje 
predložený návrh IV. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 
2016, v celkovej výške príjmov 1 699.969.€ , v celkovej výške výdavkov 1 453 233 €, 
v celkovej výške bežných príjmov 1 175 500 €, v celkovej výške bežných výdavkov 1 159 
900 €. v celkovej výške kapitálových príjmov 464 469 €, v celkovej výške kapitálových 



výdavkov 293 333 €,  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 nádväznosti na schválenú IV. zmenu rozpočtu. 
za:  5             zdržali sa:  0               proti: 0 
 
UZNESENIE č. 210/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                   A./ schvaľuje 
predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 2017 ako vyrovnaný 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu nasledovne: 
 
1. v celkovej výške príjmov 2 653.476 € , v celkovej výške výdavkov 2 683.476.€,  
2. v celkovej výške bežných výdavkov 1 322.776 €, v celkovej výške bežných 
príjmov1 389.368 .€.  
3. v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 360 700 €, v celkovej výške kapitálových 
príjmov 781.500 €,  
4. v celkovej výške finančných operácií príjmových 512.608 €, 
 
bez pripomienok/ s pripomienkami 
 
                                                   B./  berie na vedomie 
prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Jarovce na roky 2018 a 2019 v rozpise podľa 
priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok 
 
                                                    C./ splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce realizáciou rozpočtových opatrení v schválenom 
rozpočte na rok 2017 vo výške 3.500 € v rámci príslušného programu jednotlivo ako i pri 
prekročení rozpočtových príjmov, maximálne však do výšky prekročeného výnosu príjmov 
 
                                                     D./ žiada 
starostu mestskej časti priebežne informovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava- Jarovce o realizovaných rozpočtových opatreniach v podľa bodu C./ 
 
                                                     E./ ukladá 
riaditeľke Základnej školy s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti vykonať rozpis 
rozpočtu na rok 2017 v nádväznosti na schválený rozpočet mestskej časti Bratislava- 
Jarovce na rok 2017, pričom stanovuje výšku mzdových výdavkov na rok 2017 ako záväzný 
limit a výšku príjmov z prenájmov ako záväznú úlohu. 
za:   5            zdržali sa:  0               proti: 0 
 
UZNESENIE č. 211/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                  A./ schvaľuje 
predložený návrh rozpočtu Základnej školy s MŠ ul. Trnkova 1 na rok 2017 v celkovej výške 
príjmov 773 975,- € , v celkovej výške výdavkov 773 975,- €,  v celkovej výške bežných 
výdavkov 761 569,-€ v tom výdavky na prenesené kompetencie 377 027,-€, výdavky na 
originálne kompetencie 366 402,-€, nenormatívne výdavky 18 140,-€ a v celkovej výške 
kapitálových výdavkov hradených z rozpočtu mestskej časti vo výške 7 870,-€ v rozpise 
podľa priloženého tabuľkového prehľadu vrátane príloh 



                                                     B./ ukladá 
riaditeľke Základnej školy s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti vykonať rozpis 
rozpočtu v nádväznosti na schválený rozpočet mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 
2017, s dočasným viazaním dotačných rozpočtových výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa 
spojených s opravami a údržbou uvedených v Prílohe č.8 navrhovaného rozpočtu, ako 
povinnej 5% spoluúčasti mestskej časti na externých zdrojoch financovania rekonštrukcie MŠ 
a ZŠ z IROP a dotácií na rok 2017. 
za:    5           zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 212/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Jarovce berie na vedomie stanovisko 
miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Jarovce na rok 2017-2019.  
za:    5           zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 213/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Jarovce berie na vedomie správu 
z vykonania kontroly nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu 
obce ako účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné 
výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami za rok 
2015 bez pripomienok. 
za:  5             zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 214/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Jarovce berie na vedomie správu 
z vykonania kontroly v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady kontrolu vyberania miestnych daní za rok 
2014 bez pripomienok. 
za:   5            zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 215/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Jarovce berie na vedomie správu 
z vykonania kontroly verejného obstarávania zákaziek za obdobie roka 2014 bez 
pripomienok. 
za:  5             zdržali sa:     0            proti: 0 
 
UZNESENIE č. 216/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                  A./ schvaľuje 
 uzatvorenie nájomnej zmluvy a budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok 
p.č.1010/2 o výmere 1851m2 orná pôda, register E – dočasný záber  a časti pozemku 
p.č.1010/2 o výmere 12m2 za cenu 2,33€/m2 , vo výške ročného nájmu 27,96 € v prospech 
NDS a.s., Dúbravská cesta 14 za účelom prípravy zmeny stavby pred dokončením „D2 
Bratislava Viedenská cesta- št.hranica SR/MR a SR/Rakúsko-Protihluková stena Jarovce“, 
ako prípadu osobitného zreteľa podľa §9a zák. č.138/1991 Zb. v.z.n o majetku obcí 
                                                 

   B./ splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom nájomnej zmluvy s NDS a.s. v predloženom znení.  
za:    5           zdržali sa:       0          proti: 0 
 
UZNESENIE č. 217/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                  A./ schvaľuje 



uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku p.č.777 o výmere .121 m2 orná pôda, register 
E –  a časti pozemku p.č.943 o výmere 192 m2 a časti pozemku 1202/1 orná pôda o výmere 

564 m2 za cenu 2,33 €/m2 , vo výške ročného nájmu 2 432,41 € v prospech NDS a.s., 
Dúbravská cesta 14 za účelom prípravy zmeny stavby pred dokončením „D2 Bratislava 
Viedenská cesta- št.hranica SR/MR a SR/Rakúsko-Protihluková stena Jarovce“, ako prípadu 
osobitného zreteľa podľa §9a zák. č.138/1991 Zb. v.z.n o majetku obcí 
 
                                                     B./ splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom nájomnej zmluvy v predloženom znení. 
za:  5             zdržali sa:    0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 218/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                  A./ berie na vedomie 
žiadosť mestskej časti Bratislava- Čunovo o zriadenie spoločného školského obvodu s 
mestskou časťou  Bratislava- Jarovce 
 
                                                  B./ nesúhlasí 
so zriadením spoločného školského obvodu mestských častí Bratislava Jarovce a Bratislava. 
Čunovo. 
za:   5            zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č.219/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Jarovce 

 

                                                   A./ podporuje 
iniciatívu Bratislavského samosprávneho kraja za vyhlásenie Národného parku Podunejsko 

 

                                                   B./ poveruje 
starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce informovať o podpore na vyhlásenie Národného 

parku Podunajsko Ministerstvo životného prostredia SR a predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja 

za:   4            zdržali sa: 1             proti: 0 
 
UZNESENIE č.220/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Jarovce 

                                                   schvaľuje 
harmonogram  zasadnutí miestneho zastupiteľstva Bratislava- Jarovce na rok 2017 

za:   4            zdržali sa: 0             proti: 0 
 
 
 
 
v Bratislave, dňa 14. decembra 2016 
 
 
 

  

 Ing. Pavel Škodler 
                                                                        starosta MČ Bratislava- Jarovce 


