
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Jarovce zo dňa 22.2.2021 
 

 

UZNESENIE č. 134/2021 
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 uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce 345/2018 zostáva 
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. 135/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
odpustenie nájomného za nebytový priestor schváleného uznesením č. 113/2020 v prospech 
nájomcu - spoločnosti ŽIAR, s.r.o., Grösslingova 71, 811 09 Bratislava, IČO: 35 797 738, na 
obdobie od 1.3.2021 do 31.5.2021 ako kompenzáciu za obmedzenie prevádzky po 15. 
októbri 2020 opatrením Vlády SR z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. 
za:   6                        zdržali sa:   0                     proti:   0 

 

UZNESENIE č. 136/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
odpustenie nájomného za prenájom časti parcely registra „C-KN“ č. 836 o výmere 180 m2 
pod budovami bufetu Štadión a 50 m2 pod terasou bufetu, schváleného uznesením č. 
116/2020 v prospech nájomcu - Tibor Berki, Mandľová 6, 851 10 Bratislava, IČO: 36908215, 
na obdobie od 1.3.2021 do 31.8.2021 ako kompenzáciu za povinné uzatvorenie prevádzky 
po 15. októbri 2020 opatrením Vlády SR z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. 
za:   6                        zdržali sa:   0                     proti:   0   

 

UZNESENIE č. 137/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní: 

schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021. 
za:   6                        zdržali sa:   0                     proti:    0  

 

UZNESENIE č. 138/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce 

berie na vedomie 
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Jarovce za 
rok 2020. 
za:   6                        zdržali sa:   0                     proti:    0 

 

 

 



UZNESENIE č. 139/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce 

schvaľuje 

použitie prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti Bratislava - Jarovce v zmysle §10 
ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výške 9 840 € na opravu 
havárie zatekajúcej strechy materskej školy nad jedálňou a kuchyňou. 
za:    6                       zdržali sa:   0                      proti:    0 
 
UZNESENIE č. 140/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce 

A. schvaľuje 

použitie prostriedkov z rozpočtovej položky 7.1.6 do výšky 70 000 € na úhradu výdavkov 
spojených s vybudovaním verejného vodovodu na Zeleninovej ulici. 
 

B. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce, aby do najbližšej rozpočtovej zmeny presunul 
použité prostriedky v zmysle bodu A. tohto uznesenia do rozpočtovej položky 12.2.25. 
za:    6                       zdržali sa:   0                      proti:    0 
 

 

 

V Bratislave dňa 23.2.2021 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 


