
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 10.2.2020 
 

 

UZNESENIE č. 80/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

berie na vedomie 
odvolanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Štefana Žideka 
a menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Patrika Husára. 
za:    6                  zdržali sa:       1           proti:  0 
 

UZNESENIE č. 81/2020 

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 77/2019 zostávajú v plnení 

C. vypúšťa 
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 
Jarovce, vyhodnotené ako splnené, podľa priloženého  prehľadu bez pripomienok 
za:    7                  zdržali sa:   0               proti:  0 
 

UZNESENIE č. 82/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa v budove 
kultúrneho domu – vchod Mandľová 80 (starý úrad), o výmere 12 m2 za účelom 
prevádzkovania kancelárskych priestorov s výškou nájmu 12 € za každý i začatý 
kalendárny rok na dobu neurčitú. 
za:    7                  zdržali sa:       0           proti:  0 
 

UZNESENIE č. 83/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

schvaľuje 
a) prenájom sály kultúrneho domu, za účelom nácviku choreografií folklórneho 

tanečného súboru Ljuljanka v mestskej časti Bratislava - Jarovce v rozsahu 5 
hodín týždenne (pondelky a stredy), za podmienky, že je sála voľná, s výškou 
nájmu 12,-€ / rok za každý i začatý kalendárny rok na dobu neurčitú, 

b) prenájom zasadacej miestnosti v objekte kultúrneho domu, za účelom nácviku  
speváckeho súboru Chorus Cantilena v mestskej časti Bratislava - Jarovce 
v rozsahu 2 hodín týždenne, za podmienky, že je miestnosť voľná, s výškou 
nájmu 12,-€ / rok za každý i začatý kalendárny rok na dobu neurčitú, 

c) prenájom javiska a balkóna sály kultúrneho domu, za účelom nácviku 
hudobnej produkcie skupiny „Meteor“ v mestskej časti Bratislava - Jarovce 



v rozsahu 2 hodín týždenne (štvrtky), za podmienky, že je sála voľná, s výškou 
nájmu 12,-€ / rok za každý i začatý kalendárny rok, 

d) prenájom miestnosti bývalej knižnice na prízemí miestneho úradu, účelom 
nácviku hudobnej produkcie skupiny „Delivery“ v mestskej časti Bratislava - 
Jarovce, s výškou nájmu 12,-€ / rok za každý i začatý kalendárny rok. 

za:  7                    zdržali sa:  0                proti:  0 
 

UZNESENIE č. 84/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

žiada 
aby bolo káblové vedenie VN pri jazernej ulici preložené po celej dĺžke v úseku medzi 
Urbárskou ulicou a vyústením Zeleninovej ulice. 
za:  7                    zdržali sa:  0                proti:  0 
 

UZNESENIE č. 85/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

 vyhlasuje 
voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Jarovce, v súlade s § 18a 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o obecnom zriadení“), ktorá sa uskutoční na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva Bratislava – Jarovce dňa 23.3.2020.  
  

B. určuje 
v súlade s § 11 ods. 4, písm. j) zákona o obecnom zriadení pracovný úväzok 
miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava - Jarovce v rozsahu 15 hod. 
týždenne (t.j. 40% pracovný úväzok) a deň nástupu do zamestnania 1.5.2020. 
 

C. schvaľuje 
1. Náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava - Jarovce podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov takto: 
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra: 
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,  
• zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť, 
• bezúhonnosť. 
Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača: 
• znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom obce, rozpočtových 
a príspevkových organizácií ako aj obchodných spoločností založených obcou,  
• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej 
územnej samosprávy,  
• práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft word, Excel, Power Point),  
• komunikačné schopnosti. 
Náležitosti písomnej prihlášky: 
• meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail., 
telefón),  
• profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,  
• úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj 
kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,  



• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,  
• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu,  
• čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že 
sa jej vzdá do nástupu do funkcie miestneho kontrolóra obce,  
• informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,  
• písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za 
účelom vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Jarovce. 
Termín ukončenia doručenia prihlášok: 09.03.2020 do 15:00 hod. (vrátane prihlášok 
zasielaných poštou). 
Miesto a spôsob doručenia prihlášok:  
Uchádzač o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Jarovce zašle 
písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou 
na adresu:  
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava alebo 
osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Jarovce, Palmová 
1, Bratislava. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba miestneho kontrolóra - 
neotvárať!“. 
  
2. Volebný poriadok pre voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - 
Jarovce. 
 

D. poveruje 
starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Jarovce spôsobom v mieste 
obvyklým – zverejnením na úradnej tabuli a webovom sídle spolu s podmienkami pre 
uchádzačov na uvedenú funkciu v termíne podľa § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
za:  7                    zdržali sa:    0              proti:  0 
 

  
 

UZNESENIE č. 87/2020  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
 

A. berie na vedomie 
vyhodnotenie kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-
Jarovce za rok 2019. 

B. schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020. 
za:  7                    zdržali sa:    0              proti:  0 

 

 

 

UZNESENIE č. 88/2020 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
 

A. nemá námietky 
k dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie „INS FTTH Jarovce“ investora Slovak 
Telecom, a.s. zo dňa 27. januára 2020.  

B. žiada 
pri vypracovaní realizačnej dokumentácie určiť konkrétne trasovanie po dohode 
s mestskou časťou Bratislava-Jarovce. 
za:  7                    zdržali sa:    0              proti:  0 

 

UZNESENIE č. 89/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní výkresu 
E27, E28 plán organizácie dopravy Obytná zóna Jarovce dvor-  juhozápad 

A. nesúhlasí 
S navrhovaným dopravným riešením na Jantárovej ulici a žiada o nové preriešenie 
odbočenia k jestvujúcim rodinným domom a na Koreňovú ulicu. 

B. žiada 
o dopravno-kapacitné posúdenie v danej lokalite. 
za:  7                    zdržali sa:    0              proti:  0 
 

UZNESENIE č. 90/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej 
časti rokovať s mestskou časťou Bratislava- Čunovo o zriadení spoločného 
stavebného úradu. 
za:  7                    zdržali sa:    0              proti:  0 
 

 

V Bratislave dňa 11.2.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 

 


