
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 
mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 23.3.2020 

 
 

UZNESENIE č. 93/2020 
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 
345/2018, 77/2020, 90/2020 a 91/2020 zostávajú v plnení 

C. vypúšťa 

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

D. ruší 

uznesenie č. 84/2020. 
za:   6                     zdržali sa:   0                proti:    0 
 
UZNESENIE č. 94/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

A. berie na vedomie 
výsledok voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Jarovce na funkčné obdobie 
od 1.5.2020 do 30.4.2026, v ktorom zvolilo Vieru Kaštílovú Tonkovú, bytom Zadarská 4, 851 
10 Bratislava. 

B. súhlasí 

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - 
Jarovce. 

za:    5                    zdržali sa:    1               proti:    0 
 
UZNESENIE č. 95/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

schvaľuje 

uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2020, v celkovej 
výške 300,-, € pre žiadateľa – Združenie technických a športových činností ZO Jarovce na 
úhradu výdavkov spojených so streleckou prípravou mládeže na účasť na streleckých 
pretekoch v roku 2020. 

za:  5                      zdržali sa:  1                 proti:  0   

 

UZNESENIE č. 96/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

berie na vedomie 
správu miestnej kontrolórky o výsledku vyúčtovania nákupu pohonných hmôt do hasičských 
automobilov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 
Bratislava za obdobie roka 2018 – druhý polrok + rok 2019 január až november. 

za:    6                    zdržali sa:  0                proti:    0 
 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 97/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

berie na vedomie 
správu miestnej kontrolórky z vykonania kontroly s finančnými prostriedkami, ktoré boli 
poskytnuté z rozpočtu obce ako účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci, či 
nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito 
prostriedkami za rok 2019.  

za:  6                      zdržali sa:      0             proti:    0 

 

UZNESENIE č. 98/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

schvaľuje 

umiestnenie max. 6 kusov zberných nádob podľa potrieb mestskej časti, na šatstvo a textil 
občianskeho združenia EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o.z.  za poplatok 50 € za 
jednu nádobu na rok a umiestnenie jednej nádoby na elektroodpad na Trnkovej 1 za 
poplatok 1 € na rok. 

za:    6                    zdržali sa:      0             proti:    0 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 24.3.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 
 
 


