
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 27.4.2020 
 
 

UZNESENIE č. 99/2020 
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. 

za:  6                      zdržali sa:    0               proti:    0 
 
UZNESENIE č. 100/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

schvaľuje 
 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 2/2020,ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 7/2019 
o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti  Bratislava - Jarovce. 

za:  6                       zdržali sa:    0               proti:   0  
 
UZNESENIE č. 101/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

schvaľuje 
 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2020, v celkovej 
výške 3 000 € pre žiadateľa TJ Jarovce, Ovocná 17, Bratislava na úhradu výdavkov 
spojených so zabezpečením športovej činnosti, údržby areálu. Po začatí súťaže MiZ 
prehodnotí  uvoľnenie ďalších prostriedkov nevyhnutné pre chod TJ. 
za:  6                      zdržali sa:     0              proti:    0 
 
UZNESENIE č. 102/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

schvaľuje 
 
aby Mestská časť Bratislava – Jarovce ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, 
Trnková 1, Bratislava, nevyberal za čas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej 
koronavírusom a neposkytovania služieb materskej školy a školského klubu detí od 
zákonného zástupcu príspevok na tieto služby. Uhradené platby od zákonných zástupcov za 
obdobie od 13. marca 2020 až do ukončenia neposkytovania služieb, bude zriaďovateľ 
poukazovať zákonným zástupcom späť. 

za:  6                      zdržali sa:   0                proti:    0 
 
 



UZNESENIE č. 103/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

schvaľuje 
 
odpustenie nájomného za nebytový priestor schváleného uznesením č. 21/2019 v prospech 
nájomcu Miroslava Mahdalíka na obdobie od 1. mája 2020 do konca nasledujúceho mesiaca 
po ukončení mimoriadnej situácie vyhlásenej  z dôvodu pandémie koronavírusu. 

za:  6                       zdržali sa:    0               proti:    0 
 
UZNESENIE č. 104/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

súhlasí 
 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

za:    6                    zdržali sa:     0              proti:    0 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 28.4.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 
 
 


