
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 16.12.2019 
 

 

UZNESENIE č. 74/2019 
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 35/2018 
a 49/2019 zostávajú v plnení 

C. vypúšťa 
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce, 
vyhodnotené ako splnené, podľa priloženého  prehľadu bez pripomienok 
za:   6                            zdržali sa:  0                          proti:    0 
 

UZNESENIE č. 75/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
predložený návrh IV. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava- Jarovce na rok 
2019, 
 v celkovej výške príjmov 2 261 756 €, 
v celkovej výške výdavkov 2 261 756 €, 
 v celkovej výške bežných príjmov 1 937 883 €, 
v celkovej výške bežných výdavkov 1 793 551 €, 
v celkovej výške kapitálových príjmov 51 655 €, 
v celkovej výške kapitálových výdavkov 468 205 €, 
 v celkovej výške finančných operácií príjmových 272 218 €, 
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 0 €, 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu navrhovaných rozpočtových zmien 
v príjmoch a výdavkoch rozpočtu. 
za:   6                            zdržali sa:  0                          proti:    0 
 

UZNESENIE č. 76/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 
 

A. schvaľuje 
predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2020 ako vyrovnaný, 
v celkovej výške príjmov 3 136 858 €, v celkovej výške výdavkov 3 136 858 € v nasledovnej 
štruktúre: 
 
1. bežný rozpočet 
    v celkovej výške bežných príjmov 2 038 563 €, 
    v celkovej výške bežných výdavkov 1 957 838 €,  
    vo výške prebytku bežného rozpočtu 80 725 €, 
2. kapitálový rozpočet 
    v celkovej výške kapitálových príjmov 933 000 €,  
    v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 179 020 €,  
    vo výške schodku kapitálového rozpočtu 246 020 €, 
3. finančné operácie  
    v celkovej výške finančných operácií príjmových 165 295 €, 
    v celkovej výške finančných operácií výdavkových 0 €, 



v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu. 
 

B. berie na vedomie 
prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na roky 2021 a 2022 v rozpise podľa 
priloženého tabuľkového prehľadu. 

C. splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce realizáciou rozpočtových zmien a opatrení 
v schválenom rozpočte na rok 2020 vo výške 5.000 € jednotlivo v rámci celého rozpočtu, ako 
i pri prekročení rozpočtových príjmov do výšky prekročeného výnosu rozpočtovaných 
príjmov. 

D. žiada 
starostu mestskej časti priebežne informovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Jarovce o realizovaných rozpočtových opatreniach v podľa bodu C. 
 

E. ukladá 
riaditeľke Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
vykonať rozpis rozpočtu pre Základnú školu s materskou školou na rok 2020, v nadväznosti 
na schválený rozpočet mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2020, pričom stanovuje 
výšku mzdových a súvisiacich výdavkov na rok 2020 ako záväzný limit a výšku vlastných 
príjmov ako záväznú úlohu. 
za:  6                             zdržali sa: 0                           proti:    0 
 

UZNESENIE č. 77/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 
 

A. schvaľuje 
schvaľuje návrh prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska v areáli TJ Jarovce. 
 

B. žiada 
starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce o určenie správcu ihriska. 
za:   6                            zdržali sa:     0                       proti:    0 
 

UZNESENIE č. 78/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

berie na vedomie 
 
správu miestnej kontrolórky o výsledku kontroly postupov používaných pri verejnom 
obstarávaní v Miestnom úrade mestskej časti Bratislava Jarovce, Palmová 1, 851 10 
Bratislava za obdobie roka 2018. 
za:  6                             zdržali sa:   0                           proti:  0   
 

UZNESENIE č. 79/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

berie na vedomie 
správu miestnej kontrolórky o výsledku kontroly vyberania poplatkov za stravu v školskej 
jedálni pri ZŠ s MŠ Trnková 1, ktorej zriaďovateľom je mestská časť, za obdobie roka 2018. 
za:  6                             zdržali sa:    0                        proti:    0 
 

V Bratislave dňa 17.12.2019 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 


