
UZNESENIA 

z riadneho zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce dňa 17.12.2018 
 

UZNESENIE č. 399/2018 
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, 
330/2018, 345/2018, 352/2018, 355/2018, 356/2018, 357/2018, 364/2018, 373/2018, 
376/2018, 382/2018, 388/2018  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. 400/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
predložený návrh IV. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Jarovce na rok 
2018 : 
 v celkovej výške príjmov     1 974 544 €,   
v celkovej výške výdavkov  1 705 951 €,  
 v celkovej výške bežných príjmov       1 746 548 €,  
v celkovej výške bežných výdavkov    1 537 210 €,  
v celkovej výške kapitálových príjmov       32 867 €,  
v celkovej výške kapitálových výdavkov     168 741 €, 
 v celkovej výške finančných operácií príjmových   195 129 €, 
v celkovej výške finančných operácií výdavkových           0 € 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu navrhovaných rozpočtových zmien 
v príjmoch a výdavkoch rozpočtu 
- bez pripomienok  
za: 6                zdržali sa: 0  proti: 0 
 
 
 
 
UZNESENIE č. 401/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce po prerokovaní berie na vedomie 
odborné stanovisko miestnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
na rozpočtový rok 2019 a prognóza na roky 2020-2021. 
za: 6                zdržali sa: 0              proti: 0  



UZNESENIE č. 402/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce po prerokovaní 
 

A. schvaľuje 
predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Jarovce na rok 2019 ako prebytkový,  
v celkovej výške príjmov  2 783 497 € ,  
v celkovej výške výdavkov  2 753 224 €  
 z toho:     
1. Bežný rozpočet 
    v celkovej výške bežných príjmov    1 867 997 €,  
    v celkovej výške bežných výdavkov   1 837 724 €,  
    vo výške prebytku bežného rozpočtu       30 273 € 
2. Kapitálový rozpočet 
    v celkovej výške kapitálových príjmov      407 000 €,  
    v celkovej výške kapitálových výdavkov      915 500 €,  
    vo výške schodku kapitálového rozpočtu      508 500 € 
3. Finančné operácie  
    v celkovej výške finančných operácií príjmových     508 500 €, 
    v celkovej výške finančných operácií výdavkových            0  €  
 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok. 
  

B. berie na vedomie 
prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Jarovce na roky 2020 a 2021 v rozpise podľa 
priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok. 
 

C. splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce realizáciou rozpočtových zmien a opatrení 
v schválenom rozpočte na rok 2019 vo výške 5.000 € jednotlivo v rámci príslušného programu, 
ako i pri prekročení rozpočtových príjmov, maximálne však do výšky prekročeného výnosu 
rozpočtovaných príjmov. 
 

D. žiada 
starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce priebežne informovať miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Jarovce o realizovaných rozpočtových opatreniach podľa bodu C. 
 

E. ukladá 
riaditeľke Základnej školy s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti vykonať rozpis 
rozpočtu pre Základnú školu s materskou školou na rok 2019, v nadväznosti na schválený 
rozpočet mestskej časti Bratislava-Jarovce na rok 2019, pričom stanovuje výšku mzdových 
a súvisiacich výdavkov na rok 2019 ako záväzný limit a výšku vlastných príjmov ako záväznú 
úlohu. 
za: 6  zdržali sa: 0  proti: 0  

 

 

UZNESENIE č. 403/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Jarovce po prerokovaní 

žiada 
starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce prerokovať so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. 
upravenú výšku sadby nájmu za pozemok reg. C parc. číslo 222/2 k. ú. Jarovce o výmere 88 
m2 na celú požadovanú dobu nájmu piatich rokov a predložiť takto upravený návrh sadzby 
nájmu na schválenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce na najbližšie 
riade rokovanie zastupiteľstva 
za: 6  zdržali sa: 0  proti: 0 



UZNESENIE  č. 404/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce 

A. ruší 
uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce č.393/2018 časť 5 zo 
dňa 6.12.2018  
B. volí 
a) neposlankyňu Luciu Kurtiovú a Petru Grofič za členku komisie finančnej, podnikateľských 

aktivít a správy majetku, 
b) neposlancov p. Moniku Plankenauerovú, Máriu Szabóovú, Martinu Komendovú, Alicu 

Pauhofovú, Milana Šimeka a Juraja Hradského za členov komisie kultúry, voľného času, 
vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva, 

c) neposlancov p. Ladislava Fila, Mariána Wolfa, Pavla Žideka, Štefana Žideka, Zuzanu 
Meszárosovú za členov komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného 
prostredia, 

d) občania podľa bodov a), b) a c) tohto uznesenia sa stávajú členmi komisií od 1.1.2019. 
za: 5  zdržali sa: 0  proti: 0    

 

 

 

UZNESENIE č. 405/2018 
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 žiadateľovi Ing. 
Filipovi Csókovi, Kôstková 345/55, Bratislava.  
za: 5  zdržali sa: 0  proti: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 406/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce po prerokovaní  

berie na vedomie 
správu miestnej kontrolórky z vykonania kontroly vyberania poplatku za rozvoj bez 
pripomienok. 
za: 5  zdržali sa: 0  proti: 0 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 17.12.2018 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 
 
 
 
 
 


