
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 21.6.2021 
 

 

UZNESENIE č. 148/2021 
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. 149/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

súhlasí 
s predloženým návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
za:    6                       zdržali sa:    1                    proti:     0 

 

UZNESENIE č. 150/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

súhlasí 
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
za:   6                        zdržali sa: 0                       proti:   1   
 
UZNESENIE č. 151/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

A. schvaľuje 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Jarovce a celoročné rozpočtové hospodárenie 
mestskej časti za rok 2020 s výhradami, v členení: 
1. Príjmy celkom vo výške 2 375 796,53 € 
v tom: 
bežné príjmy vrátane ZŠ s MŠ vo výške 1 989 948,97 € 
kapitálové príjmy vo výške 80 933,00 € 
finančné operácie príjmové vo výške 304 914,56 € 
2. Výdavky celkom vo výške 2 116 863,10 € 
v tom: 
bežné výdavky vrátane ZŠ s MŠ vo výške 1 745 518,36 € 
kapitálové výdavky vo výške 371 344,74 € 
finančné operácie výdavkové vo výške 0,00 € 
3. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške -127 144,19 € 
 

4. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2020 vo výške 177 770,37 € 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 a jeho prerozdelenie nasledovne: 



a.) prevod 10% zostatku vo výške 17 777,04 € do rezervného fondu mestskej časti Jarovce 
b.) prevod zostatku vo výške 159 993,33 € do Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava - 
Jarovce, účelovo viazaný predovšetkým na financovanie kapitálových výdavkov mestskej 
časti Bratislava - Jarovce. 

B. berie na vedomie 
odborné stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti 
Bratislava - Jarovce za rok 2020. 

C. berie na vedomie 
výročnú hodnotiacu správu plnenia rozpočtu rozvojových programov obce v roku 2020 bez 
pripomienok. 

D. schvaľuje 
celoročné rozpočtové hospodárenie Základnej školy s materskou školou ul. Trnková 1, 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Jarovce za rozpočtový rok 2020. 
za:  7                         zdržali sa:   0                     proti:     0 
 
UZNESENIE č. 152/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
predložený návrh II. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 
2021 ako prebytkový s plánovaným prebytkom 319 €, v celkovej výške príjmov 3 302 839 €, 
v celkovej výške výdavkov 3 302 520 € v nasledovnej štruktúre: 
1. bežný rozpočet 
v celkovej výške bežných príjmov 2 198 655 €, 
v celkovej výške bežných výdavkov 2 066 180 €, 
vo výške prebytku bežného rozpočtu 132 475 €, 
2. kapitálový rozpočet 
v celkovej výške kapitálových príjmov 684 000 €, 
v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 236 340 €, 
vo výške schodku kapitálového rozpočtu 552 340 €, 
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:  6                         zdržali sa:    1                    proti:     0 
 
UZNESENIE č. 153/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce, v celkovej výške 6 000 € 
pre žiadateľa TJ Jarovce, Ovocná 17, Bratislava, na úhradu výdavkov spojených so 
zakúpením športového výstroja. 

B. schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce, v celkovej výške 2 000 € 
pre žiadateľa TJ Jarovce, Ovocná 17, Bratislava, na úhradu výdavkov spojených so 
zabezpečením športovej činnosti jesennej časti sezóny. 
za:  6                         zdržali sa:     1                   proti:     0 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 154/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutého námestia v k. ú. mestskej časti Bratislava - Jarovce názvom 
Námestie pri sýpke a jeho pričlenenie novovzniknutému námestiu podľa grafickej prílohy 

B. žiada 
starostu mestskej časti predložiť schválený návrh pomenovania na schválenie v orgánoch 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
za:  6                         zdržali sa:  1                      proti:   0   

 

UZNESENIE č. 155/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
krátkodobý prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry, za účelom schôdzkovej 
a kultúrnospoločenskej činnosti v prospech žiadateľa Jarovská poľovnícka spoločnosť na 
obdobie od júla 2021 do mája 2022 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: 7                          zdržali sa:  0                      proti:   0   
 
UZNESENIE č. 156/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov – budovy bývalej materskej školy ležiacej na pozemku C-KN 
parc. č. 220, k. ú. Jarovce, v prospech žiadateľa Jaroslav Dorotovič, Palmová 18A, 851 10 
Bratislava, za nájomné 1 € mesačne bez úhrady služieb spojených s nájmom (energie), 
ktorébudú hradené osobitne priamo nájomcom, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým 
je podpora a rozvoj podnikania a zamestnanosti v Mestskej časti Bratislava - Jarovce. 
za:   7                        zdržali sa:  0                      proti:  0    
 
UZNESENIE č. 157/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
odmenu miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Jarovce za rok 2020 vo výške 
15 % zo súčtu vyplatených platov kontrolórky v roku 2020. 
za:  6                         zdržali sa:  1                      proti:   0   
 
UZNESENIE č. 158/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Jarovce na 
roky 2021-2027. 
za: 7                          zdržali sa: 0                       proti:    0  

 

UZNESENIE č. 159/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 1/2021 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. 160/2021 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  

A. rozhodlo 

o prebytočnosti hnuteľného majetku automobilu Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI, VIN: 
WVWZZZ3CZ6E207957. 

B. schvaľuje 

predaj vozidla uvedeného v časti A tohto uznesenia a odporúča jeho predaj. 
za:  5                         zdržali sa:  1                      proti:    1  
 
 
 
V Bratislave dňa 22.6.2021 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 
 
 


