
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 16.5.2019 
 

 

UZNESENIE č. 32/2019  
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 35/2018, 
20/2019, 22/2019, 24/2019 zostávajú v plnení 

C. vypúšťa 
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce, 
vyhodnotené ako splnené, podľa priloženého  prehľadu bez pripomienok. 
za:  7                        zdržali sa:   0                   proti:   0 
 

 

UZNESENIE č. 33/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

A. berie na vedomie 
Základné tézy parkovacej politiky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

B. súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 91 
– výnos úhrad za dočasné parkovanie. 

C. súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

 
D. žiada 

starostu mestskej časti, aby ako člen mestskej rady presadzoval možnosť vydania bonusovej 
karty za 10 € pre každého majiteľa vozidla s trvalým pobytom na území Bratislavy. 
 

E. súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 69 
– zriadenie nízkoemisnej zóny. 
za:  6                        zdržali sa:    1                  proti:   0 
 

 

UZNESENIE č. 34/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 2/2019 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Jarovce. 
za:   7                       zdržali sa:      0                proti:   0 

 

 

 



UZNESENIE č. 35/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

A. schvaľuje 
ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov registra E p.č. 665/2, p.č. 1010/2, p.č. 
1011/2, p.č. 1012/2, p.č. 1013/2, p.č. 1014/2, p.č. 1168/2, p.č. 1242/3, p.č. 1661, p.č. 2249/2, 
k.ú. Jarovce v celkovej výmere 39831 m2 v prospech nájomcu Podielnicke družstvo Dunaj, 
Vývojová č. 852, Bratislava – Rusovce za podmienok uvedených v návrhu zmluvy. 
 

B. schvaľuje 
ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov registra E p.č. 414, p.č. 415, p.č. 423, 
p.č. 561, p.č. 582, p.č. 657, p.č. 685, p.č. 766, p.č. 777, p.č. 778, p.č. 942, p.č. 972, p.č. 
1144, p.č. 1156, p.č. 1157, p.č. 1190, pč. 1191, k.ú. Jarovce v celkovej výmere 216634 m2 
v prospech nájomcu Podielnicke družstvo Dunaj, Vývojová č. 852, Bratislava – Rusovce za 
podmienok uvedených v návrhu zmluvy 
 

C. žiada 
starostu mestskej časti, aby rokoval s konateľom PD Dunaj o úhrade nájomného 2 roky 
spätne. 
za:    7                      zdržali sa:     0                 proti:   0 

 

 

UZNESENIE č. 36/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, v celkovej výške 1000,-, € 
pre žiadateľa - Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku na úhradu výdavkov spojených 
s organizovaním jazykového tábora v Chorvátsku. 
za:   6                       zdržali sa:    1                  proti:   0 

 

 

UZNESENIE č. 37/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

A. schvaľuje 
krátkodobý prenájom nebytových priestorov v objekte kultúrneho domu, za účelom 
schôdzkovej a kultúrnospoločenskej činnosti v prospech žiadateľa Jarovská poľovnícka 
spoločnosť na obdobie od júna 2019 do mája 2020 s celkovou výškou nájmu 12,-€/rok 2019 
v rozsahu maximálne 4 hod./mesačne. 
 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom  krátkodobej nájomnej zmluvy s nájomcom na dobu určitú 
do konca roka 2019 s celkovou výškou celoročného nájmu 12,-€. 
za:   6                       zdržali sa:     1                 proti:   0 

 

 

UZNESENIE č. 38/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

C. schvaľuje 
prenájom časti telocvične ležiacej na parcele reg. „C“ 834 k.ú. Jarovce o výmere 60 m2 
za účelom skladu materiálu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac za nájomné 



170 Eur/mesačne v prospech žiadateľa Andrej Puhovich, Chotárna 12, Bratislava - Jarovce. 
za: 7                         zdržali sa:    0                  proti:  0  
 
 
UZNESENIE č. 39/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 

schvaľuje 
ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaja spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/2 
parcely reg. „C“ p. č. 459, vedenom na LV č.1584, k.ú. Jarovce, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 40 m2, vo vlastníctve hlavného mesta a v správe mestskej časti Bratislava- Jarovce 
v prospech spoluvlastníkov p. Romana Slivku a manželky Barbory Slivkovej za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku za cenu určenú súdnoznaleckým posudkom č. 
46/2019 vypracovaným Ing. Milošom Encingerom, PhD. vo výške 1925 Eur za celý 
spoluvlastnícky podiel. 
za: 7                         zdržali sa:    0                  proti:  0  
 
 
 
 
 

V Bratislave dňa 17.5.2019 

 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 

 

 

 

 

 

 

 

 


