
UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 30.1.2018 
 
 
UZNESENIE č. 317/2018 
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, 
260/2017,časť B, C, 284/2017, 308/2017, 311/2017, 312/2017, 315/2017,  zostávajú v plnení  
 
                                                   C./ vypúšťa , 
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce, 
vyhodnotené ako splnené, podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok. 
za:   6            zdržali sa:    0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 318/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 
                                                        schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 1/2018, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Jarovce č.1/2016 zo dňa 
06.03.2016, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Jarovce. 
za:   6            zdržali sa:  0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 319/2018  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                        schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- Jarovce  na I. polrok 
2018 bez pripomienok.  
za:  6             zdržali sa:  0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 320/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                        berie na vedomie 
predloženú Správu miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Jarovce z kontroly 
dodržiavania Smernice o používaní služobných a súkromných motorových vozidiel mestskej 
časti Bratislava- Jarovce z marca 2016, z vyúčtovania spotreby pohonných hmôt 
referentských vozidiel a vozidiel DHZ Jarovce v roku 2017 a predložený návrh na prijatie 
kontrolných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov bez pripomienok.  
za:    6           zdržali sa:   0              proti:  0 
 



UZNESENIE č. 321/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                        berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- Jarovce za rok 
2017 vypracovanú v súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bez pripomienok.  
za:   6            zdržali sa:     0            proti:  0 
 
UZNESENIE č. 322/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 
                                                        A. berie na vedomie 
písomnú žiadosť ZO Slovenského zväzu záhradkárov „Pohraničník“ č.5-7 Bratislava- 
Jarovce, s návrhom na uzavretie dodatku nájomnej zmluvy,  
 
                                                       B.  schvaľuje 
prenájom pozemkov  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 a p.č.985/82 orná pôda, o celkovej výmere 
cca 24 294 m2 v prospech k. ú. žiadateľa ZO Slovenského zväzu záhradkárov „Pohraničník“ 
č. 5-7 Bratislava-Jarovce, ako prípad osobitného zreteľa                                                        
sadzbou a za podmienok stanovených v uznesení č.208/2016  na dobu určitú od 1.01.2018 do 
31.12.2019, pričom podmieňuje podpis zmluvy o nájme pozemkov a platnosť tohto uznesenia 
lehotou 30 dní odo dňa jeho prijatia 
za: 4              zdržali sa:  0               proti:  2 
 
UZNESENIE č. 323/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní : 
 

1. schvaľuje 
uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby uzatvorenej 
podľa ust.  § 80 písm. h) a l) zákona č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších s neverejným poskytovateľom Vénia, n.o., Račianska 72, Bratislava 
a Opatrovateľka, n.o., Tatranská 34, Bratislava. 
 

 2. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku 
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom na dobu neurčitú 
s pripomienkami. 
za:    6           zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 324/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

 
schvaľuje 



uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2018, v celkovej 
výške 120,- €  pre žiadateľa - OZ Luskáčik n. o. Jarovce na úhradu výdavkov spojených 
s krytím  úhrad spojených s organizovaním divadelného predstavenia pre deti Jaroviec dňa 
17.3.2018 – „Divadlo- žihadlo“ 
za:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 325/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní : 
 

1. schvaľuje 
prenájom časti nebytového priestoru v objekte kultúrneho domu o výmere cca 7m2 , za 
účelom zriadenia stanovišťa bankomatu v prospech spol. Euronet Services Slovakia, spol. s 
r.o., spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, IČO: 35 854 448, DIČ: 
2020289656, IČ DPH: SK2020289656, so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava ako 
prípad osobitného zreteľa podľa §9 ods.9a zákona o majetku obcí. S paušálnou sadzbou 
nájmu vo výške 50,-€/rok   
 

 2. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom nájomnej zmluvy s nájomcom na dobu neurčitú 
za:    6           zdržali sa:   0              proti: 0  
 
UZNESENIE č. 326/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                        1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Bjoern s.r.o , ul. Kožušnícka 391/3, 851 10 Bratislava- Jarovce o 
odstránenie nehnuteľnosti - objektu bývalej MŠ, stavba bez súpisného čísla umiestnená na  
parc.č.220 k.ú Jarovce ul. Kožušnícka 
 
                                                         2. žiada starostu mestskej časti 
zabezpečiť vypracovanie kvalifikovaného odhadu rozpočtových nákladov spojených 
s deratizáciou a protipožiarnym zabezpečením objektu a jeho predloženie na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. 
za:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 327/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                        1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Bjorn s.r.o , ul. Kožušnícka 391/3, 851 10 Bratislava- Jarovce o o 
realizáciu opravy a rekonštrukcie miestnej komunikácie Kožušnícka, v správe mestskej časti 
Bratislava- Jarovce 
                                                         2. žiada starostu mestskej časti 
zabezpečiť vypracovanie kvalifikovaného odhadu rozpočtových nákladov spojených 
s nevyhnutnou opravou komunikácie ul. Kožušnícka a požiadať spoločnosť Bjorn 
o spolufinancovanie opravy. 
za:   6            zdržali sa:  0               proti:  0 
 
 
 



UZNESENIE č. 328/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                        1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Bjoern s.r.o , ul. Kožušnícka 391/3, 851 10 Bratislava- Jarovce o  zníženie 
sadzby nájmu za prenájom nehnuteľností- pozemkov v správe mestskej časti Bratislava- 
Jarovce  
 
                                                         2. neschvaľuje 
zníženie sadzby nájmu za prenájom nehnuteľností- pozemkov p. č.  219/4, 219/5, 222/3, 223, 
224  225,  227/1,  227/2 k.ú. Jarovce, v správe mestskej časti prenajatých v zmysle NZ 
č.45/2015, prenajatých v zmysle NZ č.45/2015 v prospech spoločnosť Bjoern s.r.o. 
za:  6             zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE č. 329/2018  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 

žiada 
starostu mestskej časti o vypracovanie nájomnej zmluvy so zvýšením nájomného na sumu 
5€/m2/rok za pozemky zastavaná plocha a 1€/m2/rok za pozemky vedené ako ostatná plocha 
a prerokovať podmienky Nájomnej zmluvy s nájomcom. 
za:  5             zdržali sa:  0               proti:  1 
 
UZNESENIE č. 330/2018  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                        1. schvaľuje 
postupnú realizáciu rekonštrukcie objektu materskej školy (Základnej školy s materskou 
školou Trnkova Jarovce)  v zmysle právoplatného stavebného povolenia na realizáciu 
rozšírenia kapacít, dostavby školskej jedálne a rekonštrukciu školskej kuchyne a ostatných 
aktivít schváleného projektu po stavebných objektoch v časovom horizonte rokov 2018-2020 
tak, aby bola zabezpečená funkčnosť tohto predškolského zariadenia bez zásadného 
prerušenia prevádzky zariadenia v školských rokoch 2018-2020  
 
                                                         2. schvaľuje 
financovanie realizácie tohto projektu z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného 
programu  s finančnou spoluúčasťou mestskej časti z rozpočtu mestskej časti v roku 2018- 
2020  
                                                   
                                                          3. žiada  
starostu mestskej časti zabezpečiť procesy verejného obstarávania na zhotoviteľa diela 
v zmysle časti 1 a 2 tohto uznesenia. 
za:    5           zdržali sa:    0             proti:  1 
 
UZNESENIE č. 331/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                        berie na vedomie 
predloženú Správu miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Jarovce z kontroly 
nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu mestskej časti 



Bratislava-Jarovce ako účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné 
finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami za 
rok 2017 bez pripomienok.  
za:    6           zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 332/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 

1. súhlasí 
 

s navrhovanou zmenou funkčného využitia pozemkov p.č. 235/207, 236/29, 236/3, 
236/28,236/27, 236/26, 236/25, 236/24, 236/23,235/2 k.ú. Jarovce z funkcie kód 202 – 
občianska vybavenosť lokálneho významu na kód 102B – zástavba RD 
  

2. žiada 
starostu mestskej časti iniciovať v orgánoch hlavného mesta SR Bratislavy prerokovanie tejto 
navrhnutej zmeny funkčného využitia predmetných pozemkov v rámci návrhu zmien  
a doplnkov územného plánu hl. m. SR Bratislavy. 
za:    5           zdržali sa:    0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 333/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

 
1. schvaľuje 

víťazného uchádzača vypísanej VOS na prenájom časti pozemku p.č. 237/8 k.ú. Jarovce 
o výmere 25 m2 pre účely zriadenia prevádzky mobilného zariadenia rýchleho občerstvenia 
pre deti, školopovinnú mládež i rodičov spol. Kastil Pictures s.r.o. 
 

2. splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce podpisom Nájomnej zmluvy s víťazným 
uchádzačom sadzbou 700,-€/rok na dobu určitú 5 rokov so zapracovaním podmienok 
uvedených v zverejnených súťažných podmienkach na prenájom pozemku. 
za:    5           zdržali sa:    0             proti:  0 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 31.1.2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Pavel Škodler 

                                                                          starosta MČ Bratislava- Jarovce 


