
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 18.10.2021 
 

 

UZNESENIE č.169/2021 
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 
156/2021 zostávajú v plnení, 

C. vypúšťa 
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce, 
vyhodnotené ako splnené, podľa priloženého prehľadu bez pripomienok. 
za:   5                                zdržali sa:   0                           proti:     0 

 

UZNESENIE č. 170/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce   

schvaľuje 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, Trnková 1 za 
školský rok 2020/2021 
za: 6                                  zdržali sa:    0                          proti:   0   

 

UZNESENIE č. 171/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
prenájom časti pozemku registra E-KN parc. č. 1387, k.ú. Jarovce o výmere 100 m2 za 
účelom umiestnenia telekomunikačnej stavby – stožiara s príslušenstvom, spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469, na dobu určitú 10 
rokov, za nájomné 3300 € na 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 90 dní od prijatia tohto 
uznesenia, stráca uznesenie platnosť. 
za:    5                               zdržali sa:   0                           proti:    1  

 

UZNESENIE č. 172/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
návrh nájomnej zmluvy, ktorou sa konsoliduje nájomná zmluva uzatvorená dňa 01.04.2008 
číslo NZ 01/2008, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.08.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 02.12.2008 
a Dodatkom č. 3 zo dňa 07.04.2014, ktorej predmetom bol nájom pozemkov nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území Jarovce, parciel registra „C“, parcelné čísla 911/224 až 911/231 a 
926/14 až 926/18, a nájomná zmluva zo dňa 06.10.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 
07.04.2014, ktorej predmetom bol nájom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Jarovce, parciel registra „C“, parcelné čísla 908/1 až 908/4, 909/6 až 909/9 a 912/5 a parcely 
registra „E“, parcelné číslo 3028, 

B. schvaľuje 
zvýšenie nájomného na parcely registra „C“, parcelné čísla 908/1 až 908/4, 909/6 až 909/9 a 
912/5 a parcely registra „E“, parcelné číslo 3028 na 0,033 Eur za 1 meter štvorcový ročne, 

C. berie na vedomie 



zníženie výmery parciel registra „C“, parc. č. 911/225 na 32696 m2 a parc. č. 911/227 na 
5531 m2 z dôvodu odčlenenia parciel parc. č. 911/497, 911/413, 911/414, 911/401, ktoré boli 
odčlenené z dôvodu výstavby diaľnice D4 a naďalej už nie sú predmetom nájmu. 

D. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom nájomnej zmluvy do 60 dní od prijatia tohto uznesenia, 
inak stráca toto uznesenie platnosť. 
za:   6                                zdržali sa:     0                         proti:     0 

 

UZNESENIE č. 173/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní  

poveruje 
starostu mestskej časti uzavretím zmluvy s odťahovou spoločnosťou na odťah vrakov. 
za:   6                                zdržali sa:     0                         proti:     0 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 22.10.2021 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 

 


