
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 29.3.2021 
 

 

UZNESENIE č. 141/2021 
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 uznesenia 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:  7                         zdržali sa:  0                      proti:     0 

 
UZNESENIE č. 142/2021 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní  

A. schvaľuje 
 
predložený návrh I. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 
2021 ako vyrovnaný, v celkovej výške príjmov 3 268 021 €, v celkovej výške výdavkov 3 268 
021 € v nasledovnej štruktúre:  
1. bežný rozpočet  
v celkovej výške bežných príjmov 2 166 837 €,  
v celkovej výške bežných výdavkov 2 062 869 €,  
vo výške prebytku bežného rozpočtu 103 968 €,  
2. kapitálový rozpočet  
v celkovej výške kapitálových príjmov 681 000 €,  
v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 205 152 €,  
vo výške schodku kapitálového rozpočtu 524 152 €,  
3. finančné operácie  
v celkovej výške finančných operácií príjmových 420 184 €,  
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 0 €,  
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu. 
za:     7                      zdržali sa:  0                  proti:     0 

 
UZNESENIE č. 143/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2021, v celkovej 
výške 500 € pre žiadateľa – Združenie technických a športových činností ZO Jarovce na 
úhradu výdavkov spojených so streleckou prípravou mládeže na účasť na streleckých 
pretekoch v roku 2021. 
za:   5                        zdržali sa: 1                        proti:   1   

 
 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 144/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

nemá pripomienky 
s predloženému návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
za:   6                        zdržali sa:  1                      proti:   0   

 
UZNESENIE č. 145/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 

súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom 
pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za podmienky, že 
pre mestské časti, ktoré majú cintoríny vo svojej správe prenesie hlavné mesto túto 
kompetenciu na príslušné mestské časti. 
za:    7                       zdržali sa:     0                   proti:    0  

 
UZNESENIE č. 146/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce 

berie na vedomie 
správu z kontroly vyrubovania poplatku za rozvoj za rok 2019. 
za:     7                      zdržali sa:     0                   proti:   0   

 
UZNESENIE č. 147/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce 

berie na vedomie 
správu o výsledku kontroly nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté 
z rozpočtu obce ako účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné 
finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami 
za rok 2020. 
za:    7                       zdržali sa: 0                       proti:  0    

 
 

 

V Bratislave dňa 30.3.2021 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 
 


