
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 12.3.2019 
 

 

 

UZNESENIE č. 14/2019 
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. 35/2018 a č. 
9/2019 zostávajú v plnení  

C. vypúšťa 
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce, 
vyhodnotené ako splnené, podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok. 
 

D. ruší 
uznesenia č. 133/2016 a 330/2018  
za:    7                  zdržali sa:    0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 15/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Jarovce po prerokovaní 

1. berie na vedomie 
Správu miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- Jarovce o výsledku kontrol 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 2018 

2. žiada starostu mestskej časti 
zabezpečiť splnenie návrhu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vyplývajúcich 
z predloženej Správy. 
za:    7                  zdržali sa:     0          proti:  0 
 
UZNESENIE č. 16/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
predložený návrh I. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 
2019, 
v celkovej výške príjmov 2 142 054 € ,  
v celkovej výške výdavkov 2 142 054 €,  
v celkovej výške bežných príjmov 1 824 597 €,  
v celkovej výške bežných výdavkov 1 759 254 €,  
v celkovej výške kapitálových príjmov 72 000 €, 
v celkovej výške kapitálových výdavkov 382 800 €, 
v celkovej výške finančných operácií príjmových 245 457 €, 
v celkovej výške finančných operácií výdavkových   0 €. 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu navrhovaných rozpočtových zmien 
v príjmoch a výdavkoch rozpočtu. 
za:       7               zdržali sa:    0            proti:  0 
 
 



UZNESENIE č. 17/2019  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2019, v celkovej 
výške 170,-, € pre žiadateľa - OZ Luskáčik Jarovce na úhradu výdavkov spojených s krytím 
 úhrad spojených s organizovaním divadelného predstavenia pre deti Jaroviec dňa 6.4.2019 
– „Popoludnie pre deti- Kocúr v čižmách“. 
za:   7                   zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 18/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

schvaľuje 
 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2019, v celkovej 
výške 12 000,-, € pre žiadateľa – TJ Jarovce na úhradu výdavkov spojených s krytím  úhrad 
spojených s činnosťou a prevádzkou združenia TJ Jarovce. 
za:    7                  zdržali sa:    0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 19/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti aby 
od ZTŠČ vyžiadal zoznam aktívnych členov detí a mládeže s trvalým bydliskom Jaroviec. 
za:     7                 zdržali sa:    0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 20/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, uzatvorenie nájomných zmlúv na parcelách registra 
„E“ p.č. 263/32 o výmere 380m2, p.č. 236/33 o výmere 325 m2, p.č. 236/31 o výmere 70 m2, 
236/30 o výmere 766 m2, vedených na LV č.817 a LV č.566. k.ú. Jarovce v predloženom 
znení, a to za podmienok, ako plynú z textu návrhu týchto nájomných zmlúv v prospech 
prenajímateľov. 
za:    7                  zdržali sa:     0            proti:  0 
 
UZNESENIE č. 21/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní : 
 

1. schvaľuje 
prenájom časti nebytových priestorov o výmere cca 96 m2 v objekte bývalých detských jaslí 
stavba súpisné č. 395, parc.č. 237/2 vedenej na LV č.1, k.ú. Jarovce, za účelom 
prevádzkovania keramickej dielne na výrobu keramiky a suvenírov ,ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9  písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v záujme zachovania prevádzky , v prospech žiadateľa Mgr. Miroslava Mahdalíka. sadzbou 
33,20 € / m2/ rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

2. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom nájomnej zmluvy za podmienok uvedených v bode 1. tohto 
uznesenia. 
za:    7                  zdržali sa:  0                  proti:  0 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 22/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

A. schvaľuje 
Zámer odpredaja spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti p. č. 459, vedenom na LV č.1584, 
k.ú. Jarovce, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20m2 , vo vlastníctve hlavného mesta, 
a v správe mestskej časti Bratislava- Jarovce v prospech spoluvlastníka p. Romana Slivku za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku za cenu určenú súdnoznaleckým 
posudkom vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, 
pozemné stavby s podmienkou úhrady nákladov spojených s vypracovaním 
súdnoznaleckého posudku kupujúcim 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce zabezpečením vypracovania súdnoznaleckého 
posudku a predchádzajúceho súhlasu vlastníka- primátora hl. m. SR Bratislavy. 
za:     7                 zdržali sa:    0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 23/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní : 

1. schvaľuje 
prenájom časti nebytových priestorov o výmere cca 9 m2 v objekte čakárne MHD na ul. 
Jantárová, k.ú. Jarovce žiadateľke p. Gabriele Šiškovej, ul. Kovácsova 339/82, 851 10 
Bratislava, za účelom prevádzkovania predajného novinového stánku ,ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v záujme zachovania prevádzky sadzbou 40,-€/m2 /rok na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou 

2. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom nájomnej zmluvy za podmienok uvedených v bode 1. tohto 
uznesenia 
za:   7                  zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 24/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

žiada 
starostu o začatie procesu prípravy obstarávania Územného plánu zóny Jarovce server – 
Chotárna ohraničeného ulicami Chotárna, Jantárová a diaľnicou D4. 
za:     7                 zdržali sa:    0             proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 13.3.2019 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 


