
 

UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 20.2.2013 
 

 

UZNESENIE č. 277/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení 
MiZ Bratislava – Jarovce prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Jarovce  
bez pripomienok. 
za:  5                zdržali sa:  0                proti:  0 

UZNESENIE č. 278/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku 
Bratislavskému spolku nepočujúcich 1930. 
za:  6                 zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 279/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce prerokovalo žiadosť Obecného hasičského zboru 
a zahrnula požadované položky do rozpočtu obce na rok 2013. 
za:   5              zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 280/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce určí výšku dotácie ZTŠČ po schválení záverečného 
účtu mestskej časti Bratislava – Jarovce za rok 2012. 
za:   5              zdržali sa:  1                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 281/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje rozpočet mestskej časti Bratislava – Jarovce 
na rok 2013 s prognózou na roky 2014, 2015 tak ako bolo prerokované: 

- celkové príjmy: 929.551 EUR 
- celkové výdavky: 910.072 EUR 
- bežné príjmy: 640.100 EUR 
- bežné výdavky: 640.100 EUR 
- kapitálové príjmy: 27.494 EUR 
- kapitálové výdavky: 27.494 EUR 

za: 5                zdržali sa:  2                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 282/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje názov ulice podľa katastrálnej mapy 
a priloženého názvu: Zadarská ulica. 
za: 6                zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 283/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra tak ako je uvedený v materiály bez pripomienok. 
za:   6              zdržali sa:   0               proti:  0 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 284/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie Správu z opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku za 
obdobie rokov 2010 -2011 zistených v mestskej časti Bratislava – Jarovce a ňou zriadených 
organizáciách tak ako je uvedené v materiály s pripomienkami. 
za:   7              zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 285/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie vyhodnotenie plánu kontrolnej 
činnosti za I. a II. polrok roka 2012 predložené miestnym kontrolórom. 
za:   6              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 286/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada riaditeľa ZŠ s MŠ, Trnková 1, Bratislava 
o predloženie položkovitého rozpočtu Materskej školy, Školskej jedálne, Školského klubu detí 
a Základnej školy. 
za:   5              zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 287/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ, Trnková 
1, Bratislava za rok 2012. 
za:   6              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 288/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada kontrolóra mestskej časti o vykonanie kontroly  
investičných výdavkov za rok 2010 v zmysle schválených uznesení MiZ 
 v roku 2010. 
za:   6              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 289/2013 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie list p. Morskej, p. Morského a žiada 
starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce o vypracovanie návrhu Nájomnej zmluvy. 
T: do najbližšieho  
zasadnutia MiZ. 
za:   6              zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 


