
UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 7.11.2017 
 

 

UZNESENIE č. 290/2017 
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, 

210/2016, 211/2016, 220/2016, 227/2017, 244/2017, 253/2017, 260/2017, časť B, C, 

261/2017, 270/2017, 271/2017, 275/2017, 276/2017, 277/2017, 281/2017, 

282/2017,283/2017, 284/2017, 285/2017 zostávajú v plnení  

                                                   C./ vypúšťa , 
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce, 

vyhodnotené ako splnené, podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok. 

za:   5            zdržali sa:   0               proti:   0 
 

UZNESENIE č. 291/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
                                                     schvaľuje  
Monitorovaciu Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Základnej školy s materskou školou, Trnková 1, Bratislava- Jarovce za šk. rok 
2016/2017 bez pripomienok. 

za: 5              zdržali sa:    0              proti:   0 
 

UZNESENIE č. 292/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce  

1. berie na vedomie 
žiadosť o prehodnotenie odpredaja nehnuteľností – časti pozemkov v k. ú. Jarovce p. č. 219/5, 

220, 221/1, 222/2, 224, 225, 226, 227/2, na základe žiadosti spol. Bjoern s.r.o., Kožušnícka 

391/3, 851 10 Bratislava ako prípadu osobitného zreteľa v zmysle  podľa §9 ods.9 písm. c) 

zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu vysporiadania vlastníctva stavieb na 

predmetných pozemkoch a scelenia prenajímaného areálu. 

2. odporúča starostovi 
predložiť žiadosť o opakované prerokovanie na rokovanie MiZ po vypracovaní kontrolných 

znaleckých posudkov všeobecnej hodnoty odpredávaných nehnuteľností. 

za:  5             zdržali sa:    0              proti:   0 
 
 
 
 
UZNESENIE č. 293/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

berie na vedomie 
žiadosť o prevod vlastníctva k pozemku p.č. 919/164 zo spoločnosti Venet,a.s. na mestskú 

časť Bratislava - Jarovce 
za:   5            zdržali sa:  0                proti:   0 



 
UZNESENIE č. 294/2017  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní žiadosti 

nesúhlasí so schválením zámeru odpredaja 
a s odpredajom nehnuteľnosti - pozemku  p.č.211/1 a 211/2 k. ú Jarovce o celkovej výmere 

1 179 m
2
, žiadateľovi Ing. Filipovi Csókovi za účelom výstavby rodinného domu ,z dôvodu 

koncepčného využitia predmetných pozemkov  pre rozvojové zámery mestskej časti 

Bratislava- Jarovce. 

za:  5             zdržali sa:   0               proti:   0 
 
UZNESENIE č. 295/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2017 z podprogramu 

5.3 Požiarna ochrana, v celkovej výške 950,- €  pre žiadateľa- DHZ Jarovce ,na úhradu 

výdavkov spojených s účasťou mužstva Jaroviec na medzinárodnej súťaži v Českej republike 

v dňoch 27.-29.10.2017 s účelovým viazaním na ubytovanie a súvisiace náklady s akciou. 

za:   4            zdržali sa:    1              proti:   0 
 
UZNESENIE č. 296/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

                                                        schvaľuje  
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2017, v celkovej 

výške 1 700,- €  pre žiadateľa- CHKZ na Slovensku-  Jarovce na úhradu výdavkov spojených 

s vytvorením choreografie piesní a tancov Jaroviec  s nasledovným účelovým viazaním: 

a) príspevok na úhradu výdavkov spojených s vytvorením choreografie piesní a tancov 

Jaroviec vo výške 1 000,-€ 

b)  príspevok na úhradu výdavkov spojených s účasťou na sústredení folklórnych súborov 

v Heľpe vo výške 700,€ 

za:  4             zdržali sa:   1               proti:   0 
 
UZNESENIE č. 297/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

                                                        žiada starostu mestskej časti 
predložiť na najbližšie riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 

Jarovce návrh Dodatku k VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v mestskej časti 

Bratislava- Jarovce so zohľadnením a zreálnením výšky sadzieb príspevku pre poskytovateľa 

sociálnych služieb a so stanovením výšky príspevku prijímateľa sociálnych služieb ako 

i mestskej časti Bratislava- Jarovce, s prihliadnutím na legislatívne úpravy tejto verejnej 

služby v okolitých mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy a s vyhodnotením 

pripomienok doručených na mestskú časť počas doby zverejnenia tohto návrhu Dodatku. 

za:    5           zdržali sa:   0               proti:   0 
 
UZNESENIE č. 298/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

súhlasí a odporúča  
poslancom mestského zastupiteľstva schváliť predložený návrh zmeny dodatku štatútu hl. m. 

SR Bratislavy v čl. 91 ods. 1 písm. b.)   
za:    5           zdržali sa:   0               proti:   0 
 



UZNESENIE č. 299/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

                                                        1.  berie na vedomie  

predložený podnikateľský zámer prenájmu časti parcely č. 237/8 v k. ú. Jarovce o výmere cca 

25 m
2 

 2.žiada starostu mestskej časti 
vypísať výberové konanie na prenájom predmetného pozemku. 
za:  4             zdržali sa:   1               proti:   0 
 
UZNESENIE č. 300/2017 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Jarovce  

berie na vedomie 
informáciu o príprave podujatia - „Posedenie s jubilantmi a dôchodcami“. 

za:    5           zdržali sa:   0               proti:   0 
 
UZNESENIE č. 301/2017 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
príspevok na oslavy dňa sv. Mikuláša vo výške 1000.-€.  

za:    5           zdržali sa:   0               proti:   0 
    
 
 

 

v Bratislave, dňa 8. novembra 2017 
 

  

 

 
 
 
 
 
Ing. Pavel Škodler 

                                                                          starosta MČ Bratislava- Jarovce 

 


