
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 28.10.2020 
 

 

UZNESENIE č. 121/2020 
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, 91/2020 a 108/2020 (bod B) 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. 122/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
A. schvaľuje 
návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (NFV) vo výške 29 241,00 € na 
výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, s prioritným účelovým 
viazaním na krytie výdavkov rozpočtu spojených s rekonštrukciou a opravou havarijného 
stavu strechy na dome kultúry Jarovce a výdavkov spojených s projektovou prípravou 
stavieb zahrnutých v rozpočte na rok 2020 
B. žiada 
starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce uzatvoriť Zmluvu o NFV medzi Ministerstvom 
financií SR a mestskou časťou Bratislava - Jarovce. 
za:   7                       zdržali sa:     0                 proti:   0   

 

UZNESENIE č. 123/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce, v celkovej výške 2131,40 € 
pre žiadateľa TJ Jarovce, Ovocná 17, Bratislava na úhradu výdavkov spojených so 
zakúpením športového výstroja a zabezpečením zdravotnej starostlivosti na majstrovských 
zápasoch. 
za:   7                       zdržali sa:    0                  proti:     0 

 

UZNESENIE č. 124/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
berie na vedomie 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s materskou školou, Trnková 1, Bratislava-Jarovce za šk. r. 2019/2020. 
za:       7                   zdržali sa:       0               proti:    0  

 

UZNESENIE č. 125/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 



Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020. 
za:   7                       zdržali sa:    0                  proti:  0    

 

UZNESENIE č. 126/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
A. súhlasí 
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
B. súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
za:    7                      zdržali sa:     0                 proti:     0 

 

UZNESENIE č. 127/2020 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Jarovce na základe znenia ustanovenia § 
6a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  
súhlasí  
so zverením nadstavby Základnej školy s materskou školu Bratislava - 
Jarovce do správy Základnej školy s materskou školou, sídlom Trnková 1, 851 10 Bratislava, 
a to podľa priloženého Protokolu č. 1/2020. 
za:    7                      zdržali sa:      0                proti:     0 

 

UZNESENIE č. 128/2020 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Jarovce 
schvaľuje 
návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, volených a menovaných 
predstaviteľov mestskej časti Bratislava - Jarovce. 
za:    6                      zdržali sa:      1               proti:    0  
 
V Bratislave dňa 29.10.2020 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 


