
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 22.2.2022 
 

 

UZNESENIE č. 184/2022 
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, 156/2021, 178/2021 zostávajú 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. 185/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce, v celkovej výške 2 500 € 
pre žiadateľa Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Mandľová 80, Bratislava, na úhradu 
výdavkov spojených s vydaním publikácie Jandrofski Jačkar - Jarovský spevník. 
za:   5                            zdržali sa: 1                          proti:  0   

 

UZNESENIE č. 186/2022 
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 1.3.2022 do 31.3.2022 ako kompenzáciu za obmedzenie prevádzky v období od 
25.11.2021 do 03.01.2022 opatrením Vlády SR z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. 
za: 5                              zdržali sa:   1                       proti:    0 

 

UZNESENIE č. 187/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spoločnej činnosti pri plnení preneseného výkonu štátnej 
správy na úseku územného konania a stavebného poriadku medzi mestskými časťami 
Bratislava - Rusovce, Bratislava - Jarovce a Bratislava - Čunovo. 
za: 4                             zdržali sa: 2                         proti:    0 

 

UZNESENIE č. 188/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

súhlasí 
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ku 
zmenám článkov 33, 34 a 80. 
za:  6                             zdržali sa:    0                       proti:    0 

 

 

 



UZNESENIE č. 189/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

A. schvaľuje 
ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj pozemku reg. „C“ parc. č. 411/1, k. ú. 
Jarovce, vedenej na LV č. 1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2, vo 
vlastníctve hlavného mesta a v správe mestskej časti Bratislava - Jarovce v prospech Lindy 
Szabovej, nar. 01.03.1982, bytom A. Gwerkovej 24, 851 04 Bratislava, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku v predzáhradke rodinného domu, za cenu 
určenú súdnoznaleckým posudkom č. 89/2021 vypracovaným Ing. Milošom Encingerom, 
PhD. vo výške 11.000 Eur, 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom kúpnopredajnej zmluvy za podmienok uvedených v bode 
A. tohto uznesenia. V prípade, že kúpnopredajná zmluva nebude podpísaná do 90 dní od 
prijatia tohto uznesenia, stráca uznesenie platnosť. 
za:      6                         zdržali sa:     0                      proti:    0 

 

UZNESENIE č. 190/2022 
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 2021. 
za:  6                             zdržali sa: 0                          proti:    0 

 

UZNESENIE č. 191/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce berie na vedomie vyhodnotenie 
kontrolnej činnosti za rok 2021. 
za:   6                            zdržali sa:   0                        proti:   0  

 

UZNESENIE č. 192/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022. 
za:   6                            zdržali sa:  0                         proti:   0  

 

UZNESENIE č. 193/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

schvaľuje 
odplatný prevod pozemkov parcela registra „C KN“ s parc. č. 215/28 o výmere 13 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Jarovce a parcela registra „C KN“ s parc. č. 
236/38 o výmere 119 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Jarovce, ktoré 
vznikli odčlenením od pozemku registra „E KN“ s parc. č. 50 o výmere 150 m2, druh 
pozemku orná pôda na základe Geometrického plánu č. 9/2022 vyhotoveného 7.2.2022 Ing. 
Ľubomír Botka - 3D TERRA a overeného Okresným úradom Bratislava, odbor katastrálny 
pod č. G1- 227/2022 z 15.2.2022, vo vlastníctve Michaely Kolkovej, bytom Trnková 424/2A, 
Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/1, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku na 
dvore základnej školy, do výlučného vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Jarovce, 
Palmová 1, Bratislava, IČO: 00304603, za kúpnu cenu 3960,00 Eur, 
s podmienkami: 
1. Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Jarovce. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná toto uznesenie stratí platnosť. 



2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
za:  6                             zdržali sa: 0                          proti:    0 

 
 
 
V Bratislave dňa 23.2.2022 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 

 

 


