
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 15.6.2020 
 
 

UZNESENIE č. 105/2020 
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, 
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:   7                     zdržali sa:     0              proti:    0 
 

UZNESENIE č. 106/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 3/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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. 107/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2020, v celkovej 
výške 2 000 € pre žiadateľa Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Jarovce, Jantárová 19, 
Bratislava na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením športovej činnosti a údržbu 
súťažnej techniky. 
za:   6                     zdržali sa:   1                proti:    0 
 
UZNESENIE č. 108/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

A. schvaľuje 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Jarovce a celoročné rozpočtové hospodárenie 
mestskej časti za rok 2019 s výhradami, v členení: 
1. Príjmy celkom vo výške 2 428 249,98 € 
v tom: 
bežné príjmy vrátane ZŠ s MŠ vo výške 1 971 366,17 € 
kapitálové príjmy vo výške 51 074,00 € 
finančné operácie príjmové vo výške 405 809,81 € 
2. Výdavky celkom vo výške 2 140 754,53 € 
v tom: 
bežné výdavky vrátane ZŠ s MŠ vo výške 1 703 078,20 € 
kapitálové výdavky vo výške 437 676,33 € 
finančné operácie výdavkové vo výške 0,00 € 
3. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške -118 314,36 € 
4. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019 vo výške 137 980,65 € 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 134 728,40 €, nečerpaný príspevok pre ZŠ 
s MŠ vo výške 6 368,13 € a jeho prerozdelenie nasledovne: 
a.) prevod 10% zostatku vo výške 13 798,06 € do rezervného fondu mestskej časti Jarovce 
b.) prevod zostatku vo výške 124 182,59 € do Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava - 
Jarovce, účelovo viazaný predovšetkým na financovanie kapitálových výdavkov mestskej 
časti Bratislava - Jarovce. 

B. žiada starostu 
mestskej časti o predloženie správy nezávislého audítora miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava – Jarovce na najbližšie rokovanie zastupiteľstva. 

C. berie na vedomie 
odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti 
Bratislava - Jarovce za rok 2019. 

D. berie na vedomie 
výročnú hodnotiacu správu plnenia rozpočtu rozvojových programov obce v roku 2019 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 2019. 
za:  7                      zdržali sa:    0               proti:    0 
 
UZNESENIE č. 109/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
predložený návrh I. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 
2020 ako vyrovnaný, v celkovej výške príjmov 2 260 475 €, v celkovej výške výdavkov 2 260 
475 € v nasledovnej štruktúre: 
1. bežný rozpočet 
v celkovej výške bežných príjmov 1 870 090 €, 
v celkovej výške bežných výdavkov 1 865 455 €, 
vo výške prebytku bežného rozpočtu 4 635 €, 
2. kapitálový rozpočet 
v celkovej výške kapitálových príjmov 80 000 €, 
v celkovej výške kapitálových výdavkov 395 020 €, 
vo výške schodku kapitálového rozpočtu 315 020 €, 
3. finančné operácie 
v celkovej výške finančných operácií príjmových 304 417 €, 
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 0 €, 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu. 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce realizáciou rozpočtových zmien a opatrení 
v schválenom rozpočte na rok 2020 vo výške 10 000 € jednotlivo v rámci celého rozpočtu, 
ako i pri prekročení rozpočtových príjmov do výšky prekročeného výnosu rozpočtovaných 
príjmov 
po predošlej konzultácii so zastupiteľstvom osobne alebo elektronicky. 
za:  7                      zdržali sa:    0               proti:    0 
 
UZNESENIE č. 110/2020  
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 augusta 2020 do apríla 2021 s celkovou výškou nájmu 12,-€ na 
celé obdobie v rozsahu maximálne 5 hod./mesačne. 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom krátkodobej nájomnej zmluvy s nájomcom v zmysle bodu 
A. tohto uznesenia. 
za: 6                      zdržali sa:    1               proti:    0 
 
UZNESENIE č. 111/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2020. 
za:   7                     zdržali sa:   0                proti:   0  
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 16.6.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 
 
 


