
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 19.4.2022 
 
 

UZNESENIE č. 195/2022 
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 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:     1                          proti:     0 

 
UZNESENIE č. 196/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
predložený návrh I. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 
2022 ako vyrovnaný, v celkovej výške príjmov 3 084 278 €, v celkovej výške výdavkov  
3 084 278 € v nasledovnej štruktúre: 
1. bežný rozpočet 
v celkovej výške bežných príjmov 2 164 170 €, 
v celkovej výške bežných výdavkov 1 999 040 €, 
vo výške prebytku bežného rozpočtu 165 130 €, 
2. kapitálový rozpočet 
v celkovej výške kapitálových príjmov 715 618 €, 
v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 085 238 €, 
vo výške schodku kapitálového rozpočtu 369 620 €, 
3. finančné operácie 
v celkovej výške finančných operácií príjmových 204 490 €, 
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 0 €, 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu. 
za:  6                              zdržali sa:     0                          proti:   0   

 
UZNESENIE č. 197/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2022, v celkovej 
výške 1000 € pre žiadateľa – Združenie technických a športových činností ZO Jarovce na 
úhradu výdavkov spojených so streleckou prípravou mládeže na účasť na streleckých 
pretekoch v roku 2022. 
za:   3                             zdržali sa: 2                              proti:     0 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 198/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

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 
zabezpečením športovej činnosti jarnej časti sezóny. 
za:    6                            zdržali sa:     0                          proti:     0 

 
UZNESENIE č. 199/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce, pre rok 2022, v celkovej 
výške 2 500 € pre žiadateľa Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Jarovce, Jantárová 19, 
Bratislava na úhradu výdavkov spojených s vybavením zrekonštruovanej zasadacej 
miestnosti hasičskej zbrojnice. 
za:   5                             zdržali sa:     1                          proti:    0 

 
UZNESENIE č. 200/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
za:     6                           zdržali sa:     0                          proti:   0   

 
UZNESENIE č. 201/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

súhlasí 
s výkonom geologických prác na pozemku reg. „E“ parc. č. 1661, k.ú. Jarovce zapísaného 
liste vlastníctva 617 spočívajúcich vo vybudovaní monitorovacieho vrtu podzemnej vody na 
dobu 15 rokov, vrátane prístupu na uvedený pozemok za týmto účelom. Tento súhlas sa 
udeľuje spoločnostiam COMBIN – GEOVRTY, s.r.o. a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., 
ktoré vykonávajú uvedenú činnosť pre SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. 
za:     6                           zdržali sa:     0                          proti:   0   

 
 
 
V Bratislave dňa 20.4.2022 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 
 


