
UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 22.3.2017 
 

UZNESENIE č. 231/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 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.133/2016, 
172/2016, 173/2016, 174/2016, 185/2016, 186/2015, 202/2016, 208/2016, 210/2016, 
211/2016, 216/2016, 217/2016, 220/2016 ,222/2017,224/2017,226/2017,227/2017 zostávajú 
v plnení 
 

                                                   C./ vypúšťa , 
zo sledovania splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 
Jarovce, podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok. 

za: 5              zdržali sa:  0               proti: 0  
 

UZNESENIE č. 232/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

                                                        1. berie na vedomie 
predložené Vyúčtovanie výdavkov na výkon činností  spoločného stavebného úradu 
mestských častí Rusovce- Jarovce – Čunovo za rozpočtový rok 2016 
 
. 
                                                         2. žiada starostu mestskej časti 
zapracovať zvýšené rozpočtové krytie podielu rozpočtových výdavkov prislúchajúcich 
mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 2017 do návrhu I. rozpočtovej zmeny rozpočtu 
mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 2017. 

za:  5             zdržali sa:   0              proti:  0 
 

UZNESENIE č. 233/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

                                                        1. schvaľuje 
 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie vo výške 350,-€ z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava- Jarovce na rok 2017 účelovo viazanej na usporiadanie bábkového divadielka dňa 
25.03.2017 v KD Jarovce, pre Materské centrum Luskáčik. 
 
                                                         2. schvaľuje 
bezplatné poskytnutie nebytových priestorov a ozvučovacej techniky  Kultúrneho domu 
Jarovce pre usporiadanie tohto podujatia v podmienkou voľného vstupu pre verejnosť. 

za:   5            zdržali sa:   0              proti:  0 
 

 
 
 



UZNESENIE č. 234/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

 

                                                        1. schvaľuje 
 
poskytnutie finančnej dotácie vo výške 6.000,-€ pre I. polrok 2017 pre žiadateľa – TJ 
Jarovce z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 2017 s platbou do 
31.3.2017,účelovo viazanej na nasledovné aktivity: 
1.1. prevádzkové výdaje spojené s údržbou budov a areálu TJ vo výške 3.500,-€ 
1.2. výdaje na činnosť spojené s platbami poplatkov,  
športovej výstroje, réžijný materiál, prenájmy vo výške 1.900,-€ 
1.3. výdaje spojené so službami vo výške 600,-€ 
 
                                                         2. schvaľuje 
doplnenie vyúčtovania a účelového použitia účelovej dotácie pre TJ Jarovce, poskytnutej 
v roku 2016 v celkovej výške dotácie 12.000,-€ 
                                                          

3. žiada 
predloženie úplného rozpočtu TJ Jarovce na rok 2017. 

za:    5           zdržali sa:     0            proti:  0 
 

UZNESENIE č. 235/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

                                                        schvaľuje 
prenájom časti nebytových priestorov vo vlastníctve MČ Jarovce – nehnuteľnosti súp. č.396 
ul. Trnkova 3,.o výmere 102 m2,vedených na LV č.1 k. ú. Jarovce v prospech Chorvátskeho 
kultúrneho družstva a Klubu mladých Chorvátov na účely udržania tradičnej menšinovej 
chorvátskej kultúry a  tradícií , 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), s nasledovnými podmienkami: 
doba nájmu neurčitá, sadzba nájmu 3,-€/rok. 

za:  5             zdržali sa:    0             proti:  0 
 

UZNESENIE č. 236/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

                                                         odporúča 
poslancom Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy, schváliť predložený návrh Dodatku 
štatútu hl. m. SR Bratislavy v čl. 32 odsekoch 8 a 9 vo veci pôsobnosti mestských častí pri 
výkone procesného  opatrovníka podľa predloženého znenia bez pripomienok. 

za:  5             zdržali sa:    0             proti:  0 
 

UZNESENIE č. 237/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

 

                                                   neschvaľuje  
zámer prevodu nehnuteľnosti- odpredaja časti nehnuteľnosti- záhrady o výmere 360 m2, 
vedenej na LV1, p.č.217/69 k.ú. Jarovce, o výmere 22 706m2 ,zverenej do správy mestskej 
časti protokolom č.54/91,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), v prospech žiadateľky p. Renáty Múčkovej rod. Procháskovej, 
Planckova 2, 851 01 Bratislava. 
za:  5             zdržali sa:   0              proti:  0 



UZNESENIE č. 238/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

 

                                                         neschvaľuje 
zníženie nájmu vo výške 50% stanovenej sadzby nájmu za prenájom nebytových priestorov 
kultúrneho domu pre žiadateľa p. Petra Mládeka v termínoch uvedených v žiadosti žiadateľa. 

za: 4              zdržali sa:    1             proti:  0 
 

UZNESENIE č. 239/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

 

                                                       1. schvaľuje 
realizáciu opravy oplotenia na miestnom cintoríne spoločnosťou Pri Jazere, s.r.o., IČO : 
44 227 221, za cenu 15.970,- Eur (s DPH) 
 
                                                       2. žiada 
zapracovať rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu do návrhu I. rozpočtovej zmeny 
rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 2017. 
 

za: 4              zdržali sa:    0              proti:  0 
 
 
 
 
 
v Bratislave, dňa 23. marca 2017 
 
 
 

  

 

 

 

 

 Ing. Pavel Škodler 
                                                                        starosta MČ Bratislava- Jarovce 

 

 
 
 


