
UZNESENIA 

z mimoriadneho  zasadnutia MiZ 
mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 11.8.2016 

 

UZNESENIE č. 170/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje redakčnú úpravu uznesenia miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 156/2016 doplnením bodu 5. časti A./ 

uznesenia v nasledovnom znení: 

„5. návrh rozdelenia vysporiadaného prebytku rozpočtu vo výške 76 731,33,- EUR 

nasledovne: 

1. prídel do rezervného fondu vo výške 7 673,13,- EUR 

2. prídel do fondu na podporu rozvoja mestskej časti Jarovce vo výške 69 058,20,- EUR 

za: 6              zdržali sa:  0               proti: 0 

 

UZNESENIE č. 171/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  

A/ ruší uznesenie č. 57/2015 zo dňa 22.6.2015 

B/ schvaľuje  
odpredaj pozemkov ako prípad osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.138/1991 zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzťahujúcich sa na prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti podľa §9a). registra "C", katastrálne územie Jarovce, parc. č. 877/45 o výmere 

1.629 m2, orná  pôda, parc. č. 891/75 o výmere 862 m2, orná pôda, parc. č. 891/141 o výmere 

77 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 894/21 o výmere 403 m2, zastavaná plocha a 

nádvorie, parc. č. 894/39 o výmere 158 m2 zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 895/30 o 

výmere 4.747 m2, orná pôda, parc. č. 895/42 o výmere 80 m2, orná pôda, parc. č. 896/41 o 

výmere 83 m2, ostatná plocha,  , parc. č. 911/320 o výmere 4 m2, orná pôda, parc. č. 911/385 o 

výmere 388 m2, orná pôda, spolu 8.431 m2 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské 

Nivy 45, Bratislava, IČO: 35919001, za cenu 67,43 €/m2, spolu 568.502,33  €, ktorá bude v 

zmysle návrhu kúpnej zmluvy navýšená koeficientom 1,2 na celkovú sumu 682.202,80 €, 

ako prípadu osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.138/1991 zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov vzťahujúcich sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa §9a). 
C/ splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce zapracovať do návrhu kúpnej zmluvy            .         

pripomienky hlavného mesta SR Bratislavy uvedené v predchádzajúcom súhlase primátora. 

za:   7            zdržali sa:  0               proti: 0 

 

UZNESENIE č. 172/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  
 A/. schvaľuje 

podnájom pozemkov ako prípad osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.138/1991 zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov vzťahujúcich sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa §9a). 

parciel registra "C", katastrálne územie Jarovce, , parc. č. 911/225 o výmere 33 224 m2, ostatná plocha  

časti spoluvlastníckeho podielu o výmere 52 m2  na obdobie 1 roka a spoluvlastníckeho podielu 

o výmere 268 m2 na obdobie 3 rokov,  parc.č..911/227 o výmere 5 531 m2 ostatná plocha , časti 

spoluvlastníckeho podielu o výmere 70 m2  na obdobie 1 roka a spoluvlastníckeho podielu 

o výmere 338 m2 na obdobie 3 rokov,  parc.č.911/401 ostatná plocha o výmere 5 544 m2 , 

časti spoluvlastníckeho podielu o výmere 550 m2 na obdobie 3 rokov,   parc.č. 912/5 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 30 m2, časti spoluvlastníckeho podielu o výmere 30 m2  na obdobie 1 

roka ,   s výškou ročnej sadzby nájmu 4,873 €/ m2 / rok,  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,  

 



Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35919001,, ktorá bude v zmysle návrhu nájomnej zmluvy 

uzatvorenej na obdobie dočasného záberu predstavovať spolu čiastku 17.640,26 €  

B./ žiada 
starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce  splnomocniť nájomcu predmetných pozemkov spol. Areas 

s.r.o, o uzatvorenie podnájomnej zmluvy v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské 

Nivy 45, Bratislava, IČO: 35919001 na obdobie dočaného záberu v zmysle predloženého návrhu 

nájomnej zmluvy. 

za:  7             zdržali sa: 0                proti:  0  
 

UZNESENIE č. 173/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  
A/. schvaľuje 

nájom pozemkov ako prípad osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.138/1991 zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov vzťahujúcich sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa §9a). parciel 

registra "C", katastrálne územie Jarovce, parc. č. 1215/2 o výmere 11 070 m2, orná pôda, časti 

spoluvlastníckeho podielu o výmere 6 m2  na obdobie 1 roka a spoluvlastníckeho podielu 

o výmere 283 m2 na obdobie 3 rokov,   parc.č..1386 o výmere 6 432 m2 orná pôda časti 

spoluvlastníckeho podielu o výmere 84 m2  na obdobie 1 roka a spoluvlastníckeho podielu 

o výmere 285 m2 na obdobie 3 rokov,  parc.č.1387 orná pôda o výmere 1 662 m2 časti 

spoluvlastníckeho podielu o výmere 739 m2  na obdobie 1 roka a spoluvlastníckeho podielu 

o výmere 102 m2 na obdobie 3 rokov,   parc.č. 1669 orná pôda  o výmere 2 690 m2, časti 

spoluvlastníckeho podielu o výmere 2390  m2  na obdobie 1 roka a spoluvlastníckeho podielu 

o výmere 103 m2 na obdobie 3 rokov,   parc.č. 1726 o výmere 233 m2  orná pôda časti 

spoluvlastníckeho podielu o výmere 110 m2  na obdobie 1 roka  s výškou ročnej sadzby nájmu 

4,873 €/ m2 / rok,  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 

35919001,, ktorá bude v zmysle návrhu nájomnej zmluvy uzatvorenej na obdobie dočasného záberu 

predstavovať spolu čiastku 27 522,71 € 

B./ splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce  podpisom nájomnej zmluvy v prospech Národnej 

diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35919001 na obdobie dočasného 

záberu,  v zmysle predloženého návrhu nájomnej zmluvy. 

za:  7             zdržali sa: 0                proti: 0 
 

UZNESENIE č. 174/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  
 A/. schvaľuje 

nájom pozemku ako prípad osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.138/1991 zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov vzťahujúcich sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa §9a). parciel 

registra "E", katastrálne územie Jarovce, , parc. č. 3237 o výmere 19 363 m2, trvalý trávny porast, 

časti spoluvlastníckeho podielu o výmere 4 m2  na obdobie 1 roka,   s výškou ročnej sadzby 

nájmu 4,873 €/ m2 / rok,  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 

35919001,, ktorá bude v zmysle návrhu nájomnej zmluvy uzatvorenej na obdobie dočasného záberu 

predstavovať spolu čiastku 19,49 €  

 B./ splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce  podpisom nájomnej zmluvy v prospech Národnej 

diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35919001 na obdobie dočasného 

záberu,  v zmysle predloženého návrhu nájomnej zmluvy. 

za: 7              zdržali sa:   0              proti: 0 
 

UZNESENIE č. 175/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje predložený návrh  II. zmeny rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Jarovce na rok 2016 zapojením mimorozpočtových peňažných 



zdrojov Fondu rezerv mestskej časti Bratislava-Jarovce vo výške 60.000,- EUR, na krytie 

kapitálového výdavku spojeného s odstránením havarijného stavu kotlov v základnej škole 

s materskou školou ul. Trnková 1. 

za:   7         zdržali sa: 0             proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Ing. Pavel Škodler 
                                                                       starosta mestskej časti Jarovce v.r. 


