
UZNESENIA Z RIADNEHO ROKOVANIA  MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA- JAROVCE ZO DŇA   21.06.2016. 
 
 
UZNESENIE č.152/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                  A./ berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení s dobou splatnosti k termínu rokovania miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava- Jarovce 
 
                                                  B./ konštatuje,  
že  uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 143/2016 C/, 
144/2016 B/, 132/2016, 133/2016, 151/2016  zostávajú v plnení 
 
                                                   C./ vypúšťa, 
zo sledovania splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Jarovce  
za: 5      zdržal:  0      proti:   0                  
 
UZNESENIE č.153/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                       s ch v a ľ u j e 
Rokovací poriadok samosprávy mestskej časti Bratislava- Jarovce s účinnosťou od 1.07.2016  
s pripomienkami   
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.154/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                       s ch v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Jarovce  č. 4/ 2016, ktorým sa určujú 
pravidlá času predaja v obchode, čas prevádzky služieb, čas výstavby, rekonštrukcie stavieb a 
bytov, o ochrane obyvateľov pred hlukom a vibráciami a o udržiavaní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti Jarovce s pripomienkami s účinnosťou od 1.08.2016 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.155/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                      s ch v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Jarovce  č.03/ 2016, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Jarovce č.6/2012, zo dňa 
3.12,2012 o miestnych poplatkoch s pripomienkami  s účinnosťou od 1.08.2016 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.156/2016: 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 
                                                           A./  schvaľuje 
 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava- Jarovce a rozpočtové hospodárenie mestskej časti za 
rok 2015, v členení: 
1. Príjmy celkom vo výške 1 312 110,90 € 
v tom : 
bežné príjmy vo výške 1 159 785,54 € 
kapitálové príjmy vo výške 36 509,50 € 



finančné operácie príjmové vo výške 115 815,86, € 
 
2. Výdavky celkom vo výške 1 235 379,57 € 
v tom: 
bežné výdavky vo výške 1 005 076,75 € 
kapitálové výdavky vo výške 230 302,82 € 
finančné operácie výdavkové  vo výške 0.00 € 
 
3. schodok bežného a kapitálového rozpočtu  vo výške 39 084,53 € 
 
4. celkový prebytok hospodárenia mestskej časti za rok 2015 vo výške 76 731,33 €, ako 
rozdiel medzi finančnými operáciami a schodkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu, 
bez výhrad 
                                                        B./ berie na vedomie 
Správu nezávislého audítora miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Jarovce 
k účtovnej závierke za rok 2015 
                                                        C./ berie na vedomie 
Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava- 
Jarovce za rok 2015 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.157/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                        A/ berie na vedomie 
Vyúčtovanie výdavkov na činnosť spoločného stavebného úradu za výkony na úseku územného 
konania a stavebného poriadku za rok 2015, 
 
                                                        B/ odporúča starostovi mestskej časti 
požadovať od zamestnancov spoločného stavebného úradu, poskytujúcich prenesený výkon 
štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku pre mestskú časť 
Bratislava- Jarovce, vyhotovovať predpisy za odvedené výkony v zmysle požiadavky auditora  
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.158/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                         neschvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 2016 pre Združenie 
technických a športových činností- základná organizácia  Jarovce z dôvodu nedodania 
požadovaných podkladov žiadateľom,v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
č.1/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu  
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.159/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
                                                   A./  schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre rok 2016 vo výške 1500,- Eur  pre CHKZ na 
Slovensku, účelovo viazanú na dopravu a ubytovanie 20 detí v jazykovom tábore Selce v mesiaci 
júl 2016 
                                                    B./  schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre rok 2016 vo výške 3 000,- Eur  pre CHKZ na 
Slovensku, účelovo viazanú na úhradu nákladov spojených s prepravou, ubytovaním, stravovaním, 
ozvučením a propagáciou 25. výročia založenia mužského speváckeho spolku Jarovce dňa 
16.09.2016 
za: 5      zdržal:  1      proti:   0 



 
UZNESENIE č.160/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                    schvaľuje 
prenechanie majetku v správe mestskej časti Bratislava- Jarovce, časti nehnuteľnosti - nebytového 
priestoru o výmere 12 m2 umiestneného na p.č.10 k.ú. Jarovce, zastavaná plocha, do nájmu, na 
dobu určitú od 1.09.2016 do 1.09.2019 vo výške ročného nájmu  3,-€ /rok, pre Chorvátsky kultúrny 
zväz na Slovensku so sídlom ul. Istrijská 68, Bratislava, IČO 17327741 v zastúpení Ing. Radoslav 
Jankovič. Dôvodom schválenia nájmu ako prípadu osobitného zreteľa podľa §9 ods.9 písm. c) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí je dlhoročná reprezentácia mestskej časti Bratislava- 
Jarovce a rozvoj  tradičnej miestnej kultúry. 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.161/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                        odporúča 
poslancom hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený návrh dodatku Štatútu hl.m.SR 
Bratislavy, ktorým sa upravuje a mení čl.14 – Mestská polícia vo vzťahu k mestským častiam  
s pripomienkami  
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.162/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                       odporúča 
poslancom hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený návrh VZN hl.m.SR Bratislavy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na území hl.m.SR Bratislavy 
a o zmene a doplnení VZN  č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady po zapracovaní  pripomienok 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.163/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
                                                        
                                                        odporúča 
poslancom hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený návrh všeobecne záväzného 
nariadenia hl.m.SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy  bez pripomienok 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
:UZNESENIE č.164/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
                                                        
                                                        berie na vedomie 
Správu komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej 
časti z kontroly  odovzdaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  a 
Potvrdení o podanom daňovom priznaní za rok 2015 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.165/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                      berie na vedomie 
Informáciu k podaniu žiadosti mestskej časti o poskytnutie finančných prostriedkov na krytie 
odstránenia havarijného stavu kotlov v ZŠ s MŠ ul. Trnková 1 na Ministerstvo školstva VV a Š, 



cestou odboru školstva OU Bratislava 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.166/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                      berie na vedomie 
Informáciu k podaniu žiadosti mestskej časti o poskytnutie dotácie z grantovej schémy 
Bratislavského samosprávneho kraja na spolufinancovanie organizácie 3. ročníka festivalu 
podunajskej kultúry usporiadaného v septembri 2016 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č.167/2016: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                    schvaľuje 
prenechanie majetku v správe mestskej časti Bratislava- Jarovce,  časti nehnuteľnosti - 
nebytového priestoru o výmere 14,85 m2 umiestneného na p.č.10 k.ú. Jarovce  zastavaná plocha, 
do nájmu, na dobu určitú od 1.07.2016 do 30.06..2020 s opciou, vo výške sadzby ročného nájmu 
25,-€ /m2/rok, čo je spolu 371,26 €/rok pre spol. Amélia s.r.o, Morušová 696/30, IČO 50275925 
zastúpenú Ing. Luciou Kurtiovou. Dôvodom schválenia nájmu ako prípadu osobitného zreteľa 
podľa §9 ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí je dlhodobá nevyužiteľnosť 
nebytového priestoru. 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
 
UZNESENIE č.168/2016:  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 
                                                     schvaľuje 
spoluprácu mestskej časti a zabezpečenie požiadavky klubu mladých Chorvátov pri organizovaní 
hodových osláv v Jarovciach v dňoch 3.-4. septembra s podmienkou bezplatného vstupného pre 
návštevníkov z radov verejnosti 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
UZNESENIE č. 169/2016 : 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava- Jarovce po prerokovaní 
 

schvaľuje 
dotáciu pre občianske združenie TJ Jarovce Bratislava na základe žiadosti zo dňa 27.10.2015 
nasledovne: 6000,- EUR určených na činnosť na druhý polrok 2016 jednorazovou platbou do 
21.07.2016 za podmienky, že žiadateľ zrekonštruuje plot v areáli futbalového ihriska, smerom od 
Ovocnej  ulice v termíne do konca roka 2016 
za: 5      zdržal:  0      proti:   0 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Pavel Škodler 
                                                                       starosta mestskej časti Jarovce v.r. 


