
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 20.9.2021 
 

 

UZNESENIE č. 161/2021 
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 
a 152/2021 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. 162/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 

za:  7                          zdržali sa:  0                       proti:   0    

 

UZNESENIE č. 163/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
prenájom časti nebytových priestorov o výmere 85 m2 v objekte Zdravotného strediska, 
Mandľová 42, Bratislava – Jarovce, za účelom zriadenia pobočky verejnej lekárne ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v prospech žiadateľa Lumater s.r.o., Zámocká 14, Bratislava, IČO: 47828587, 
so sadzbou 50 € / mesiac za celý predmet nájmu. Nájomca bude znášať všetky náklady, 
ktoré vynaloží na opravu a rekonštrukciu priestorov. Nájomca je povinný strpieť spoločné 
priestory s praktickým lekárom. 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom nájomnej zmluvy za podmienok uvedených v bode A. tohto 
uznesenia. V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 60 dní od prijatia tohto 
uznesenia, stráca uznesenie platnosť. 

za:   7                         zdržali sa:    0                     proti:      0 

 

UZNESENIE č. 164/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
prenájom pozemku registra C-KN parc. č. 373/2, k.ú. Jarovce o výmere 127 m2 za účelom 
využívania ako časti dvora rodinného domu žiadateľke Jaroslave Klučkovej, Chotárna 27, 
Bratislava, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, za nájomné 0,50 €/m2/rok, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom nájomnej zmluvy za podmienok uvedených v bode A. tohto 
uznesenia. V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 60 dní od prijatia tohto 
uznesenia, stráca uznesenie platnosť. 



za:    7                        zdržali sa:  0                       proti:    0   

 

UZNESENIE č. 165/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
prenájom pozemku registra C-KN parc. č. 10, k.ú. Jarovce o výmere 2 m2 za účelom 
umiestnenia výdajného boxu služby „Zásielkovňa“ (Z-boxu) žiadateľovi Packeta Slovakia s. r. 
o., Kopčianska 3338/82A, Bratislava, IČO 48136999, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 
3 mesiace, za nájomné 1 € na celé obdobie nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom nájomnej zmluvy za podmienok uvedených v bode A. tohto 
uznesenia. V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 60 dní od prijatia tohto 
uznesenia, stráca uznesenie platnosť. 

za:    7                        zdržali sa:   0                      proti:   0    

 

UZNESENIE č. 166/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce, v celkovej výške 1 500 € 
pre 
žiadateľa Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Mandľová 80, Bratislava, na úhradu 
výdavkov spojených so zakúpením čižiem pre tanečníkov detského folklórneho súboru 
Ljuljanka. 

za:    6                        zdržali sa:   1                      proti:  0     

 

UZNESENIE č. 167/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
rozpočtové opatrenie spočívajúce v presune 17000 € z prvku rozpočtu „12.2.27 Zníženie 
energetickej náročnosti budov“ do prvku rozpočtu „7.1.6. Rekonštrukcie komunikácií a 
chodníkov, dopr. značenie“ za účelom opravy chodníka na Mandľovej ulici v blízkosti kostola 
Sv. Mikuláša. 

za:    7                        zdržali sa:   0                      proti:  0     

 

UZNESENIE č. 168/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021. 

za:   7                         zdržali sa:  0                       proti:    0   
 
 
 
 

V Bratislave dňa 21.9.2021 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 


