
UZNESENIA 
z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 26.9.2017 
 
 
UZNESENIE č. 279/2017 
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.133/2016,210/2016,211/2016,220/2016,227/2017,244/2017,253/2017,260/2017,časť B, C, 
261/2017,269/2017,271/2017,275/2017,276/2017,277/2017 zostávajú v plnení  
 
                                                   C./ vypúšťa , 
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce, 
vyhodnotené ako splnené, podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok. 
za:               zdržali sa:                  proti:    
 
 
UZNESENIE č. 280/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce po prerokovaní 

    berie na vedomie  

 
monitorovaciu správu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Jarovce za I. 
polrok 2017, plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov k 30.06.2017 , bez pripomienok. 
za:  5             zdržali sa:  0                proti:   0 
 
 
UZNESENIE č. 281/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

A./    schvaľuje 

Návrh zmluvy o spolupráci mestskej časti  Bratislava-Jarovce a spol. Bjoern s.r.o s účelom 
zabezpečenia spolufinancovania rekonštrukcie Kožušníckej ulice v. k. ú Jarovce 
v predloženom znení s pripomienkami 

                                                   B./ splnomocňuje 

starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce k podpisu Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi 
mestskou častou Bratislava- Jarovce a spol. Bjoern s.r.o. 
za: 3               zdržali sa: 0                 proti:  2  
 
 
UZNESENIE č. 282/2017 
Nebolo prijaté 
 



UZNESENIE č. 283/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Jarovce po prerokovaní: 
 
                                                        A./ schvaľuje 
odpredaj nehnuteľnosti- pozemku p.č.911/475 registra C o výmere 130 m2 – orná pôda,  k.ú 
Jarovce Ing. Štefanovi Chudobovi PhD. za cenu 10.000,-€ ,stanovenú súdnoznaleckým 
posudkom č. 112/2017 zo dňa 30.08.2017 vypracovaným  Ing. Milošom Encingerom, 
znalcom z odboru stavebníctvo- odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby  , ako prípad 
osobitného podľa §9 ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu scelenia 
a vlastníctva stavieb na predmetných pozemkoch 
                                                       B./ splnomocňuje  
starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce Ing. Pavla Škodlera podpisom kúpno-predajnej 
zmluvy na predmet prevodu vlastníctva podľa znenia bodu A./ tohto uznesenia , po udelení 
predchádzajúceho súhlasu primátora hl. m. SR Bratislavy. 
za:  5             zdržali sa:  0                proti:  0  
 
 
UZNESENIE č. 284/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Jarovce po prerokovaní : 
 

1. schvaľuje 
zámer  prenájmu časti nebytových priestorov o výmere cca 60 m2 v objekte Zdravotného 
strediska ul. Mandľová 42, za účelom zriadenia pobočky lekárne v mestskej časti Bratislava-
Jarovce, ako prípadu osobitného zreteľa v súlade §9 ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o 
majetku  

 2. odporúča žiadateľom 
o prenájom nebytových priestorov pre účely zriadenia lekárne doplniť doručené žiadosti 
o podnikateľský projektový zámer s dislokáciou požadovaných miestností v objekte 
zdravotného strediska s prihliadnutím na súčasné poskytovanie všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti občanom Jaroviec, výšku predpokladanej investície zo strany žiadateľa do 
nevyhnutných stavebných úprav, navrhovanú  dobu a výšku nájmu, dĺžku obdobia 
realizovaných stavebných úprav. 
za: 5              zdržali sa: 0                 proti:  0  
 
 
UZNESENIE č. 285/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Jarovce po prerokovaní : 
 

odporúča žiadateľovi 
 

o prenájom pozemku pre účely zriadenia stánku verejného občerstvenia, doplniť doručenú 
žiadosť o podnikateľský projektový zámer s dislokáciou umiestnenia zariadenia, 
predpokladané body napojenia na inžinierske siete a technickú infraštruktúru v území, výšku 
predpokladanej investície zo strany žiadateľa do nevyhnutných stavebných úprav, navrhovanú  
dobu a výšku nájmu.  
za: 5              zdržali sa: 0                 proti:  0  
 
 
 
 



UZNESENIE č. 286/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Jarovce 
                                                        

berie na vedomie 
 
predloženú Správu miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Jarovce  z vykonanej   
kontroly dodržiavania povinnosti mestskej časti Bratislava-Jarovce pri sprístupňovaní 
informácií a zverejňovaní dokumentov v roku 2016. 
za:   4            zdržali sa:   0               proti:   0 
 
UZNESENIE č. 287/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Jarovce po prerokovaní: 
 
                                                           nesúhlasí 
 
s predloženým návrhom na zmenu Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho 
poplatku za rozvoj v ustanoveniach čl.18 ods.4, čl.29 ods.2, čl.57 ods.1, čl. 89 písm. a) a čl. 
91ods.3 , z dôvodu § 12 zákonom č.447/2015 Z.z. upravenej a ustanovenej pôsobnosti 
mestských častí hl. m. SR Bratislavy v postavení správcu tejto miestnej dane ,a odporúča 
predkladateľovi riešiť navrhované zmeny internými legislatívnymi normami s príslušnými 
mestskými časťami. 
za:  4             zdržali sa:  0                proti:   0 
 
UZNESENIE č. 288/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Jarovce po prerokovaní: 
 
                                                         schvaľuje 
 
uvoľnenie príspevku z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce, pre rok 2017, Podprogram 
9.2. Športová činnosť na území MČ v celkovej výške 100,-€  pre žiadateľa - Kresťanskú ligu 
pre pomoc mentálne postihnutých na organizačné zabezpečenie a usporiadanie XVIII. ročníka 
podujatia „Gerulata CUP 2017“ v stolnom tenise.  
za:   4            zdržali sa:     0             proti:   0 
 
UZNESENIE č. 289/2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 
                                                         súhlasí 
 
ako správca pozemku s realizáciou projektu  „rEDIon“, deklaruje súčinnosť pri realizácií 
projektu a v budúcnosti bude zabezpečovať základnú údržbu diela, primeranú ochranu 
a starostlivosť. 
za:   4            zdržali sa:     0             proti:   0 
 
 
v Bratislave, dňa 26. septembra 2017 
 

  
 

Ing. Pavel Škodler 
                                                                          starosta MČ Bratislava- Jarovce 


