
UZNESENIA 

z ustanovujúceho  zasadnutia MiZ 
mestskej časti Bratislava - Jarovce zo dňa 9.11.2022 

 
 

UZNESENIE č. 1/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

A. berie na vedomie 
oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava - Jarovce zo 
dňa 29.10.2022 na funkciu starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce predložené 
predsedníčkou miestnej volebnej komisie Mgr. Petrou Thomay 

B. konštatuje, 
že novozvolený starosta mestskej časti Bratislava - Jarovce JUDr. Mgr. Jozef Uhler po 
odovzdaní osvedčenia o zvolení za starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce, zložil 
zákonom predpísaný sľub novozvoleného starostu. 
za:   7                                        zdržali sa:    0                                  proti:     0 

 
UZNESENIE č. 2/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

A. berie na vedomie 
oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava - Jarovce zo 
dňa 29.10.2022 na poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce 
predložené predsedníčkou miestnej volebnej komisie Mgr. Petrou Thomay 

B. konštatuje, 
že novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce pp. 
Michal Czafík, Milan Husár, Andrej Klapka, Denis Németh, Lucia Rohaľová, Richard Szabó a 
Martin Wolf po odovzdaní osvedčení o zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Jarovce, zložili zákonom predpísaný sľub poslancov. 
za:  7                                         zdržali sa:   0                                  proti:   0   

 

UZNESENIE č. 3/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

A. berie na vedomie 
informáciu starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce Jozefa Uhlera o vymenovaní 
poslanca miestneho zastupiteľstva p. Richarda Szabóa za zástupcu starostu mestskej časti 

B. poveruje 
na návrh starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce za poslanca miestneho zastupiteľstva, 
oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva: p. Andreja Klapku. 
za:  7                                         zdržali sa:     0                                 proti:     0 

 

UZNESENIE č. 4/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

A. ruší 
uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Jarovce č.393/2018, 

B. zriaďuje 
odborné komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce nasledovne: 
a) Komisia finančná, podnikateľských aktivít a správy majetku, 
b) Komisia kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí 
a zdravotníctva, 
c) Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia, 
d) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej 
časti. 

C. volí 



a) p. Luciu Rohaľovú za predsedníčku komisie finančnej, podnikateľských aktivít a správy 
majetku, 
b) p. Marcelu Škodlerovú za predsedníčku komisie kultúry, voľného času, vzdelávania, 
mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva, 
c) p. Martina Wolfa za predsedu komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a 
životného prostredia, 
d) p. Andreja Klapku za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov mestskej časti. 

D. volí 
a) poslancov p. Milana Husára, Martina Wolfa, Richarda Szabóa za členov komisie finančnej, 
podnikateľských aktivít a správy majetku, 
b) poslancov p. Denisa Németha, Michala Czafíka, Martina Wolfa, Milana Husára, Andreja 
Klapku, Luciu Rohaľovú za členov komisie kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, 
športu, sociálnych vecí a zdravotníctva, 
c) poslancov p. Richarda Szabóa, Michala Czafíka, Milana Husára, Andreja Klapku za členov 
Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia, 
d) poslancov p. Denisa Németha, Milana Husára za členov Komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti. 

E. volí 
a) neposlankyne p. Petru Grofič a p. Zuzanu Kotvasovú za členky komisie finančnej, 
podnikateľských aktivít a správy majetku, 
b) neposlancov p. Moniku Plankenauerovú, Máriu Szabóovú, Martinu Komendovú, Alicu 
Pauhofovú, Milana Šimeka, Juraja Hradského, Zuzanu Kotvasovú, Martinu Hlinickú, 
Sylviu Kovácsovú, Andreu Weberovú, Martinu Polákovú za členov komisie kultúry, 
voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva, 
c) neposlancov p. Ladislava Fila, Mariána Wolfa za členov komisie územného plánovania, 
výstavby, dopravy a životného prostredia. 
za:  7                                         zdržali sa:    0                                  proti:     0 

 

UZNESENIE č. 5/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

A. ruší 
uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Jarovce č.394/2018, 

B. volí 
za členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v zastúpení zriaďovateľa - 
mestskej časti Bratislava - Jarovce p. Mária Németha, Alicu Pauhofovú, Luciu Rohaľovú a 
Richarda Szabóa. 
za:  7                                         zdržali sa:    0                                  proti:   0   

 

UZNESENIE č. 6/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

schvaľuje 
za sobášiacich na výkon sobášnych obradov poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Jarovce p. Andreja Klapku a p. Martina Wolfa a určuje ako miestnosť na 
vykonávanie obradov sobášnu miestnosť, zasadaciu miestnosť Miestneho úradu Bratislava - 
Jarovce. 
za:   5                                        zdržali sa:    2                                  proti:   0   

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 7/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

určuje 
mesačný plat starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce JUDr. Mgr. Jozefa Uhlera v súlade 
s ustanovením § 4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov s výškou 
veľkostného koeficientu stanoveného pre mestskú časť Jarovce 2,20 upraveného navýšením 
podľa § 4 ods.2 zákona č.253/1994 Z. z o 30 % s účinnosťou dňom schválenia. 
za:   7                                        zdržali sa:   0                                   proti:    0  

 

 

 
 
V Bratislave dňa 10.11.2022 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 
 
 
 
 
 
 

 


