
                                               UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 
mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 16.3.2016 

 

 

UZNESENIE č. 120/2016 
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. 121/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  
A/ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov, volených a menovaných predstaviteľov 
mestskej časti Bratislava-Jarovce, 
B/ ruší pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy 
mestskej časti Bratislava-Jarovce a členov komisií – neposlancov miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Jarovce prijatých uznesením č. C /2 až C/7 zo dňa 27.2.2007. 
C/ žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce o vyčíslenie nákladov na poslancov 
a zástupcu starostu podľa bodu A tohto uznesenia do najbližšieho riadneho zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva. 
za:  6             zdržali sa:  0               proti:  0 
 
UZNESENIE č. 122/2016  
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 1,35,  vo výške 2361,- EUR mesačne s účinnosťou od 1. marca 2016. 
za: 6               zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 123/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce berie na vedomie žiadosť p. Turanskej o opravu 
odvodnenia miestnej komunikácie Mandľová č. 119. 
za: 6              zdržali sa: 0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 124/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce berie na vedomie žiadosť o dotáciu zo 
schváleného rozpočtu pre ZŠ s MŠ, Trnková 1, Bratislava. 
za: 6              zdržali sa: 0                proti: 0  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 125/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  
A/ berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti mestskej časti Bratislava-Jarovce 
o poskytnutie dotácie na financovanie rekonštrukcie a vybavenia telocvične základnej školy 
s materskou školou ul. Trnková 1 z výzvy Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu pre 
rok 2016 v celkovej požadovanej výške dotácie na kapitálové výdavky 22.405 EUR.,  
celkovej požadovanej výške dotácie na bežné  výdavky 3.287 EUR a so spoluúčasťou 
mestskej časti na financovaní vo výške 3.099 EUR, 
B/ schvaľuje spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Jarovce na financovaní projektu z rozpočtu 
mestskej časti  pre rok 2016 vo výške 3.099 EUR, 
C/ žiada  
starostu v prípade pridelenia dotácie z MŠ VV a Š predložiť návrh rozpočtovej zmeny 
rozpočtu na schválenie miestneho zastupiteľstva Bratislava-Jarovce. 
za: 6              zdržali sa:  0               proti: 0  

 

UZNESENIE č. 126/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce nesúhlasí s poskytnutím dotácie na sociálno-
rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov mestskej časti Bratislava-Jarovce, 
pre Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, Bratislava. 
za: 6              zdržali sa:  0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 127/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce nesúhlasí s poskytnutím dotácie 5000,- EUR pre 
Združenie technických a športových činností ZO Jarovce, Jantárová 48, Bratislava a žiada 

Združenie technických a športových činností ZO Jarovce o stručnú charakteristiku projektu 
a ekonomické zdôvodnenie požiadavky. 
za: 6              zdržali sa:  0               proti: 0  
 
UZNESENIE č. 128/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  berie na vedomie Vyhodnotenie kontrolnej 
činnosti za rok 2015, tak ako je uvedené v materiáli bez pripomienok. 
za:  6             zdržali sa:  0               proti: 0  

 

UZNESENIE č. 129/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce súhlasí s bezplatným prenájmom kultúrneho domu 
na akciu Svetový deň rodiny dňa 21.5.2016 Materskému centru Luskáčik, Palmová 1, 
Bratislava. 
za:  6             zdržali sa:  0               proti: 0  

 

UZNESENIE č. 130/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 
1/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Jarovce. 
za: 6              zdržali sa:  0               proti: 0  

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 131/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2016 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách.  
za:  6             zdržali sa:  0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 132/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  schvaľuje dotáciu pre občianske združenie TJ 
Jarovce Bratislava na základe žiadosti zo dňa 27.10.2015 nasledovne: 6000,- EUR určených 
na činnosť na prvý polrok 2016 jednorazovou platbou do 31.3.2016 za podmienky, že žiadateľ 
zrekonštruuje plot v areáli futbalového ihriska, ktorý oddeľuje hraciu plochu od priestoru pre 
divákov do 31.5.2016. 
za:  6             zdržali sa:  0               proti:  0 

 

UZNESENIE č. 133/2016  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  žiada starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce 
o začatie procesu prípravy vyhlásenia stavebnej uzávery a obstarávania územného plánu zóny 
Kožušnícka ulica severozápad v mestskej časti Bratislava-Jarovce.  
za:  6             zdržali sa:  0               proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 

 


