
UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 21.9.2016 
 

 
UZNESENIE č. 176/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce  
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/, 133/2016, 151/2016, 165/2016, 166/2016, 171/2016, 172/2016, 
173/2016, 174/2016 trvajú 
C./ vypúšťa, zo sledovania splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Jarovce, podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok 
za:    4           zdržali sa:     0            proti: 0 
 
UZNESENIE č. 177/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce 
 A./berie na vedomie predložený návrh na uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi SOLID 
ENTERPRISE GROUP, s.r.o., mestskou časťou Bratislava- Jarovce a hlavným mestom SR 
Bratislavou na  realizácií spoločného projektového zámeru vytvorenia podmienok pre 
infraštruktúru dotknutého územia hl. m. SR Bratislavy ako súčasti hospodárskej politiky 
a rozvoja mestskej časti a okresu Bratislava V. 
B./ žiada starostu mestskej časti Pavla Škodlera a zástupcu starostu Jozefa Uhlera 
o prerokovanie predloženého návrhu zmluvy o spolupráci s orgánmi hlavného mesta SR 
Bratislavy a spoločnosťou SOLID ENTERPRISE GROUP, s.r.o.. 
za:   5            zdržali sa:     0            proti: 0 
 
UZNESENIE č. 178/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce  
berie na vedomie obstaranie výstrojných súčiastok a hasičského materiálu pre DHZO 
Bratislava- Jarovce podľa priloženej špecifikácie v rozpočtovom náklade 4.291,- EUR 
z rozpočtu MČ Bratislava- Jarovce pre rok 2016, bez pripomienok.  
za:  5             zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 179/20016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce  
berie na vedomie informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava- Jarovce, 
plnení príjmov a čerpaní výdavkov podľa rozpočtových podprogramov  k 30.6.2016. 
za:   5            zdržali sa:    0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 180/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce  
A./ súhlasí, s predloženým zámerom účelového využitia nehnuteľnosti – domčeka vo 
futbalovom areáli TJ Jarovce, ma klubové voľnočasové aktivity mestskej časti  a občianskych 
združení pôsobiacich na území  MČ Bratislava- Jarovce 
  B./ žiada starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce zabezpečiť vypracovanie špecifikácie 
rozsahu nutných rekonštrukčných stavebných prác, ako podkladu pre výberové konanie 
zhotoviteľa diela a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky  
 C./ žiada starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce predložiť návrh na III. Rozpočtovú 



zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Jarovce na najbližšie rokovanie MiZ. 
za:   5            zdržali sa:   0              proti:  0 
 
UZNESENIE č. 181/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na druhý polrok 2016, tak ako je 
uvedený v materiáli bez pripomienok. 
za:    5           zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 182/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce  
berie na vedomie informáciu o rozpočtovom hospodárení ZŠ s MŠ, Trnková 1, plnenie 
príjmov a čerpanie výdavkov za prvý polrok 2016. 
za:     4          zdržali sa:    0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 183/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce  
A./ berie na vedomie predložený návrh požiadavky  na rozpočtovú zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ 
ul. Trnkova 1, pre rok 2016 
B./ schvaľuje rozpočtové opatrenia rozpočtu ZŠ s MŠ ul. Trnková 1 na rok 2016 
v strediskách materská škola, školská jedáleň a školský klub detí podľa predloženého návrhu,  
bez dopadu rozpočet mestskej časti na rok 2016  po II. rozpočtovej zmene  
C./ schvaľuje návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ ul. Trnková 1 na rok 2016 
navýšením v časti príjmov a výdavkov strediska základná škola o 1.000,-€ na celkovú výšku 
3.748,-€, účelovo viazaných na dofinancovanie grantu ERASMUS  
D./ ukladá miestnej kontrolórke vykonať kontrolu mzdovej inventúry odmeňovania 
zamestnancov ZŠ s MŠ, Trnková 1 za obdobie január – september 2016 
E./ žiada starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce predložiť na najbližšie rokovanie 
zastupiteľstva návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti v náväznosti na plnenie časti B./ tohto 
uznesenia. 
za:     4          zdržali sa:    0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 184/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce  
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mestskej časti pre rok 2016 vo výške 
100,- EUR, pre Kresťanskú ligu pre pomoc mentálne postihnutých na Slovensku. 
za:   5            zdržali sa:   0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 185/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce  
A./ schvaľuje zámer predaja spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti p. č. 459, v k.ú. 
Jarovce, vo vlastníctve hlavného mesta, v správe mestskej časti Bratislava- Jarovce 
v prospech spoluvlastníka p. Romana Slivku za účelom majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku 
B./ žiada starostu mestskej časti Bratislava- Jarovce zabezpečiť vypracovanie 
súdnoznaleckého posudku na stanovenie ceny predmetnej nehnuteľnosti a požiadať primátora 
hl. m. SR Bratislavy o predchádzajúci súhlas na prevod nehnuteľnosti za cenu minimálne vo 
výške znaleckého posudku. 
za:   5            zdržali sa:   0              proti: 0 
 



 
UZNESENIE č. 186/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce   
schvaľuje zámer odpredaja pozemkov 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. 911/413 o výmere 4 400 m2, ostatná plocha, parc.č..911/414 
o výmere 3 338 m2 ostatná plocha, parc. č. 911/415 ostatná plocha o výmere 1 m2, parc. č. 911/416 
ostatná plocha o  výmere 2 m2,  za cenu schválenú predchádzajúcim súhlasom primátora, v prospech 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35919001, 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), z dôvodu výstavby diaľničného 
obchvatu D4. 
za:  5             zdržali sa:    0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 187/2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
A/  súhlasí s návrhom na zmenu Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho 
poplatku za rozvoj, na základe ktorého sa Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení 
dodatkov č. 1 až č. 11 mení v predloženom znení , bez pripomienok 
B/  s ú h l a s í  so zavedením miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava- Jarovce v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  
za:     4          zdržali sa:    0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 188/2016 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava- Jarovce  
 A./  schvaľuje uzavretie splátkového kalendára pre žiadateľov Mgr. Luciu  Hadovú a manž. Mariána 
Hada na úhradu ich záväzku voči mestskej časti Bratislava- Jarovce vo výške 1.000,-€,  
s nasledovnými podmienkami: 
a) úhrady celej výšky záväzku najneskôr do konca roka 2016 rozloženú do troch rovnomerne 
rozložených splátok dlžnej sumy 
b) písomného uznania záväzku a splátkového kalendára, s ustanovením možnej penalizácie a úrokov 
z omeškania pri jeho neplnení  
B./ splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce uzavretím splátkového kalendára 
s podmienkami uvedenými v časti A./ tohto uznesenia. 
za:   4            zdržali sa:    0             proti: 0 
 
 
  
 
 
v Bratislave, 26.09.2016                                            
 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Pavel Škodler 
                                                                        starosta MČ Bratislava – Jarovce 
 


