
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 30.9.2019 
 

 

UZNESENIE č. 56/2019 
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, 49/2019 
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. 57/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 4/2019 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mestskej časti. 
za:  7                           zdržali sa:   0                        proti:    0  

 

UZNESENIE č. 58/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 5/2019 o pravidlách 
času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby, rekonštrukcie stavieb 
a bytov, o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami a o udržiavaní čistoty a poriadku 
na území mestskej časti. 
za:  7                           zdržali sa:    0                       proti:    0  

 

UZNESENIE č. 59/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 6/2019, ktorým sa 
upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Dome 
kultúry Bratislava-Jarovce. 
za:   7                          zdržali sa:   0                        proti:   0   

 

UZNESENIE č. 60/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 7/2019 o miestnom 
poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Jarovce. 
za:   7                          zdržali sa:      0                     proti:   0   



 

UZNESENIE č. 61/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

schvaľuje 
prenájom nehnuteľností vedených na liste vlastníctva č. 341 Okresným úradom Bratislava, 
katastrálne územie: Jarovce, a to – znížená časť budovy bývalej telocvične postavená na 
pozemku vedenom ako parcela registra ,,C KN“ s parc. č. 834, budova šatní a klubovne 
postavená na pozemku vedenom ako parcela registra ,,C KN“ s parc. č. 835 o výmere 234 
m2, futbalové ihrisko a priľahlé plochy na pozemku vedenom ako parcela registra ,,C KN“ s 
parc. č. 836 18361 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom vykonávania 
športových a kultúrnych aktivít za nájomné 12,- € na rok v prospech žiadateľa Telovýchovná 
jednota Jarovce, na obdobie od 1.9.2020 do 31.8.2030. 
za:  6                           zdržali sa: 0                          proti:   1   

 

UZNESENIE č. 62/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 
udeľovania súhlasu v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov. 
za:   6                          zdržali sa:     0                      proti:    1  

 

UZNESENIE č. 63/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

berie na vedomie 
správu miestnej kontrolórky o výsledku kontroly odvádzania poplatku za rozvoj v Miestnom 
úrade mestskej časti Bratislava -  Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava. 
za:  7                           zdržali sa:    0                       proti:    0  

 
 
 
 
V Bratislave dňa 1.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 

 


