
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ  
mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 14.10.2015 

 

 

UZNESENIE č. 75/2015 
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:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 76/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce súhlasí s návrhom na zvýšenie rozpočtu č. 3 ZŠ 
s MŠ, Trnková 1, Bratislava v celkovej výške 7132,- EUR. 
za:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 77/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce súhlasí s návrhom na riešenie havarijného stavu 
okien v telocvični ZŠ s MŠ , Trnková 1, Bratislava podľa cenovej ponuky spoločnosti 
ROBSTAN v maximálnej výške 9500,- EUR s DPH. 
za:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 78/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov nákup nového obehového čerpadla pre systém kúrenia budovy 
školy a škôlky, demontáž starého čerpadla, inštaláciu a sprevádzkovanie nového čerpadla. Za 
účelom vyriešenia predmetnej havarijnej udalosti  budú použité prostriedky z rezervného 
fondu maximálne do výšky 1100,- EUR. 
za:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 

 

UZNESENIE č. 79/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce súhlasí s prenájmom priestorov pre ZUŠ, 
Daliborovo nám 2, Bratislava v priestoroch ZŠ s MŠ , Trnková 1, Bratislava. 
za:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 

 

UZNESENIE č. 80/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje: 

1. v zmysle zákon a č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. zmenu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Jarovce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov nasledovne: 

- bežné príjmy celkom                1 163 926 € 
- bežné výdavky celkom             1 067 076 € 
výsledok bežného rozpočtu            + 96 850 € 
 
 
- kapitálové príjmy celkom                  92 909 € 
- kapitálové výdavky celkom           189 759 € 
Výsledok kapitálového rozpočtu    - 96 850 € 



 
- finančné operácie  príjmové          164 000 € 
- finančné operácie výdavkové         164 000 € 
Výsledok FO                                                         0 € 
 
 
2. zmena použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu v súlade s § 10 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  z dôvodu nevysporiadania pozemkov pod 
cyklochodník  - presun vo výške 20 000 € z cyklochodníka na rekonštrukciu chodníka na 
Jantárovej ulici  

za:   6            zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE č. 81/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce súhlasí s návrhom zmeny štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy na základe rozhodnutia  primátora č. 17/2014. 
za:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 82/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce žiada spoločnosť C.R.A., spol. s.r.o., Ružový háj 
1352, Dunajská Streda  dokončiť I. a II. etapu projektu dopravného značenia Kožušnícka ulica 
a osadenie dopravného značenia. 
za:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 83/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce nesúhlasí s predloženým návrhom cenovej 
kalkulácie a navrhnutým spôsobom  financovania spoločnosti C.R.A., spol. s.r.o., Ružový háj 
1352, Dunajská Streda a žiada o predloženie cenových ponúk realizácie od alternatívnych 
dodávateľov.   
za: 5             zdržali sa:  1               proti:   
 
UZNESENIE  č. 84/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje žiadosť DHZ nákup zimných 
pneumatík, diskov  a príslušenstva v maximálnej cene 1000,- EUR s DPH. 
za:  5             zdržali sa:   1              proti:  0 
 
UZNESENIE  č. 85/2015 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce 
o prípravu verejného obstarávania projektovej dokumentácie nadstavby ZŠ s MŠ, Trnková 1, 
Bratislava. 
za:  6             zdržali sa:   0              proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


