
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 19.6.2019 
 

 

UZNESENIE č. 40/2019 
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 
a 35/2019 zostávajú v plnení 

C. vypúšťa 
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce, 
vyhodnotené ako splnené, podľa priloženého  prehľadu bez pripomienok 
za: 5                         zdržali sa: 0                    proti: 0   
 

 

UZNESENIE č. 41/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

A. schvaľuje 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava- Jarovce a celoročné rozpočtové hospodárenie 
mestskej časti za rok 2018 bez výhrad, v  členení: 
 
1. Príjmy celkom  vo výške                                        1 818 698,37  € 
v tom : 
bežné príjmy vrátane ZŠ s MŠ vo výške                      1 820 738,67  € 
kapitálové príjmy vo výške                                                14 667,23  € 
finančné operácie príjmové vo výške                              180 809,03  € 
 
2. Výdavky celkom  vo výške                                    1 671 862,79  € 
v tom: 
bežné výdavky vrátane ZŠ s MŠ vo výške                   1 522 829,31  € 
kapitálové výdavky vo výške                                           167 418,92  € 
finančné operácie výdavkové  vo výške                                    0,00  € 
 
3. prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 145 157,67 €. 
 
4. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2018 vo výške 128 450,14 € zistený podľa 
§10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov upravený o nevyčerpané účelovo 
viazané prostriedky z poplatku za rozvoj vo výške 203 470,00 €, nečerpaný príspevok pre ZŠ 
s MŠ vo výške -5 953,44 a jeho prerozdelenie nasledovne: 
a.) prevod 10% zostatku vo výške 12 845,01 €  do rezervného fondu mestskej časti Jarovce 
b.) prevod zostatku vo výške 115 605,13 € do Fondu rozvoja mestskej časti Jarovce, účelovo 
viazaný predovšetkým na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Jarovce.  

B. berie na vedomie 
správu nezávislého audítora miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
k účtovnej závierke za rok 2018. 

C. berie na vedomie 
odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti 



Bratislava-Jarovce za rok 2018. 
D. berie na vedomie 

výročnú hodnotiacu správu plnenia rozpočtu rozvojových programov obce v roku 2018 bez 
pripomienok. 

E. schvaľuje 
celoročné rozpočtové hospodárenie Základnej školy s materskou školou ul. Trnková 1 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Jarovce za rozpočtový rok 2018. 
za: 5                         zdržali sa: 0                     proti: 0   
 

 

UZNESENIE č. 42/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
predložený návrh II. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 
2019, 
v celkovej výške príjmov 2 300 775 €, 
v celkovej výške výdavkov 2 300 775 €, 
 v celkovej výške bežných príjmov 1 866 350 €, 
v celkovej výške bežných výdavkov 1 781 625 €, 
v celkovej výške kapitálových príjmov 71 000 €, 
v celkovej výške kapitálových výdavkov 519 150 €, 
 v celkovej výške finančných operácií príjmových 363 425 €, 
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 0 €, 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu navrhovaných rozpočtových zmien 
v príjmoch a výdavkoch rozpočtu. 
za: 5                         zdržali sa: 0                     proti: 0   
 

 

UZNESENIE č. 43/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 3/2019 o určení 
školského obvodu Základnej školy s materskou školou Trnková 1 Bratislava- Jarovce. 
za: 5                         zdržali sa: 0                     proti: 0   
 

 

UZNESENIE č. 44/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

A. schvaľuje 
pomenovanie novej ulice v k. ú. mestskej časti Bratislava - Jarovce názvom Chalcedónová 
a jej pričlenenie novovzniknutej ulici podľa grafickej prílohy 
 

B. žiada 
starostu mestskej časti predložiť schválený návrh pomenovania novej ulice na schválenie 
v orgánoch hlavného mesta SR Bratislavy. 
za: 4                         zdržali sa: 1                     proti: 0   
 

 

 

 



UZNESENIE č. 45/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

berie na vedomie 
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
za: 5                         zdržali sa: 0                     proti: 0   
 

 

UZNESENIE č. 46/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
 
spoluúčasť mestskej časti Bratislava – Jarovce na organizovaní Chorvátskych slávností 
v dňoch 20. – 22. septembra 2019 spočívajúcu v zabezpečení uzavretia miestnej  
komunikácie pred Kultúrnym domom, poskytnutí priestorov kultúrneho domu, zabezpečenie 
stanu pre kultúrne podujatia a úhradu nákladov spojených s ozvučením, ubytovaním 
a stravovaním účinkujúcich do výšky 3000 €. 
za: 5                         zdržali sa: 0                     proti: 0   
 

 

UZNESENIE č. 47/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

A. nesúhlasí 
 
s drobením pozemku registra „C“ parc. č. 217/69 v k.ú. Jarovce a následným odpredajom 
jeho častí v zmysle žiadosti záhradkárov zo dňa 11.5.2019. 
 

B. žiada 
starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce pokračovať v rokovaniach s vedením PO 
Pohraničník o možnostiach odkúpenia súvislého celku záhradkárskej osady. 
za: 5                         zdržali sa: 0                     proti: 0   
 

 

UZNESENIE č. 48/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

A. schvaľuje 
 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, v celkovej výške 400,-, € 
pre žiadateľa - OZ NPRODUKT na úhradu výdavkov spojených s organizovaním kultúrno-
spoločenskej akcie s názvom „Akcia leta“ v mesiaci august 2019. 
 

B. schvaľuje 
 
spoluúčasť mestskej časti Bratislava – Jarovce na organizovaní kultúrno-spoločenskej akcie 
s názvom „Akcia leta“ v mesiaci august 2019 v súčinnosti s OZ NPRODUKT spočívajúcu 
v zabezpečení postavenia pódia. 
za: 4                         zdržali sa: 1                     proti: 0   
 

 



UZNESENIE č. 49/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
 
1. odstúpenie mestskej časti Bratislava-Jarovce od zmluvy č.IROP-Z-302021K988-221-10 
uzatvorenej s riadiacim orgánom MP a RV na rozšírenie kapacít a rekonštrukciu objekte ZŠ 
s MŠ - materská škola ul. Trnkova 1, z dôvodu efektívnejších možností vynaloženia 
verejných zdrojov na realizáciu tohto projektu rozšírenia kapacít materskej školy, 
2. poveruje starostu mestskej časti vypovedaním zmluvného vzťahu s poskytovateľom NFP. 
za: 5                         zdržali sa: 0                     proti: 0   
 

 

UZNESENIE č. 50/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 

schvaľuje 
 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava Jarovce na II. polrok 
2019. 
za: 5                         zdržali sa: 0                     proti: 0   
 

 

UZNESENIE č. 51/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Jarovce po prerokovaní 
 

schvaľuje 
 
odmenu miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Jarovce za prvý polrok 2019 vo výške 
20%  zo súčtu vyplatených platov kontrolórky vyplatených v prvom polroku 2019. 
za: 5                         zdržali sa: 0                     proti: 0   
 
 
 
 
 

V Bratislave dňa 20.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 

 

 

 

 


