
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 26.6.2012 

 
 
 
UZNESENIE č. 217/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce  s pripomienkami. 
za: 4                zdržali sa: 1                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 218/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje: 

1. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2011 v zmysle  par. 10 ods. 3 pís. a/ a b/  
      zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení  
      neskorších predpisov  
      t. j.  z bežného a kapitálového rozpočtu – prebytok  53 549,53  EUR 
 
2.       „Celoročné hospodárenie schvaľuje bez  výhrad“ 

 
 

3.    Prebytok hospodárenia v sume 53 549,53 EUR previesť do rezervného fondu  
         mestskej časti. 

za:   5                    zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 219/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu 
k 31.3.2012. 
za: 5                      zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 220/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra na II. polrok 2012.  
za: 5                      zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 221/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje Mgr. Michalovi Belohorcovi, 
kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Jarovce, podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za obdobie január – jún 2012 v sume 20% 
súčtu platov za toto obdobie. 
za:  5                     zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 222/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce určuje podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu mestskej časti Bratislava – 
Jarovce vo výške 1,98 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR 
s koeficientom 1,1, vo výške 1712,- EUR mesačne s účinnosťou od 1. júna 2012. 
za:  5                      zdržali sa: 0                 proti: 0  



UZNESENIE č. 223/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s nenávratnou finančnou výpomocou vo 
výške 1800 EUR pre Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Istrijská 68, Bratislava na 
nákup hudobných nástrojov (tamburica) pre novú detskú a mládežnícku skupinu v Jarovciach, 
ktoré budú vedené v majetkovej evidencii HKS Jarovce. 
za:   5                    zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 224/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s návrhom VZN a odporúča doplniť do 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti do § 8, bod 1, písm. d) Pozemky,  
na ktorých sú stavby vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy alebo mestskej časti a nie je 
s vlastníkom pozemku uzavretá zmluva o nájme. 
za:   5                    zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 225/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava – 
Jarovce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Jarovce s pripomienkami. 
Schválený návrh finančnej komisie. 
za: 4                      zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 226/2012 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
osloviť Fakultu architektúry STU v Bratislave o zhotovenie návrhu riešenia multifunkčnej 
plochy  aj s polyfunkčným objektom podľa priloženého fotodokumentačného materiálu. 
za:   5                    zdržali sa:  0                proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava – Jarovce 

 


