
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 28.9.2020 
 

UZNESENIE č. 114/2020 
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 345/2018, 
90/2020, 91/2020 a 108/2020 (bod B) 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. 115/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 
A. schvaľuje 
predložený návrh II. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 
2020 ako vyrovnaný, v celkovej výške príjmov 2 334 561 €, v celkovej výške výdavkov  
2 334 561 € v nasledovnej štruktúre: 
1. bežný rozpočet 
v celkovej výške bežných príjmov 1 936 928 €, 
v celkovej výške bežných výdavkov 1 897 461 €, 
vo výške prebytku bežného rozpočtu 39 467 €, 
2. kapitálový rozpočet 
v celkovej výške kapitálových príjmov 80 000 €, 
v celkovej výške kapitálových výdavkov 437 100 €, 
vo výške schodku kapitálového rozpočtu 357 100 €, 
3. finančné operácie 
v celkovej výške finančných operácií príjmových 317 633 €, 
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 0 €, 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu. 
za:    7                      zdržali sa:    0                  proti:     0 

 

UZNESENIE č. 116/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 
A. schvaľuje 
predĺženie nájomnej zmluvy č. 5/2007 na prenájom časti parcely registra „C-KN“ č. 836 
o výmere 180 m2 pod budovami bufetu Štadión a 50 m2 pod terasou bufetu, vedenej na liste 
vlastníctva č.341 Okresným úradom Bratislava, katastrálne územie Jarovce, zverenej do 
správy vlastníkom Hlavné mesto SR Bratislava zverovacím protokolom č. 7/96, žiadateľovi, 
Tibor Berki, Mandľová 6, 851 10 Bratislava, IČO: 36908215, do 15.10.2025, za nájomné 350 
€ mesačne bez úhrady služieb spojených s nájmom (energie), ktoré budú hradené osobitne 
priamo nájomcom, vrátane inflačnej doložky, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je 
podpora a rozvoj podnikania a zamestnanosti v Mestskej časti Bratislava - Jarovce, ako 
plnenie verejného záujmu obce a jej rozvoja. 
B. žiada 
starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce o zlúčenie predmetov nájomných zmlúv č. 
5/2007 a č. 6/2012 do jednej zmluvy dodatkom č. 4 k nájomnej zmluve č. 5/2007 v zmysle 
časti A tohto uznesenia. 



za:  7                        zdržali sa:  0                    proti:    0  

 

UZNESENIE č. 117/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
 
A. odvoláva 
členstvo Terézie Wolfovej v Rade školy Základnej školy s materskou školou Trnková 1, 
Bratislava – Jarovce ku dňu 30.9.2020 z dôvodu skončenia pracovného pomeru na 
Miestnom úrade Bratislava – Jarovce. 
B. deleguje 
Mária Németha za člena Rady školy Základnej školy s materskou školou Trnková 1, 
Bratislava – Jarovce ku dňu 1.10.2020. 
za:     6                     zdržali sa:  1                    proti:     0 

 

UZNESENIE č. 118/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 
A. schvaľuje 
zámer rozšírenia kapacít Základnej školy s materskou školou ul. Trnkova 1 v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Jarovce a prípravných prác na zabezpečenie 
externých zdrojov financovania zámeru Obnovy a nadstavby materskej školy a dostavby 
základnej školy pred podaním ŽoNFP v roku 2020 - 2021 
B. poveruje 
starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce zabezpečením prípravných prác k stanoveniu 
rozsahu a opisu projektových aktivít zámeru rozšírenia kapacít. 
za:  7                        zdržali sa:     0                 proti:   0   

 

UZNESENIE č. 119/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
berie na vedomie 
správu z kontroly o Zverejňovaní dokumentov za rok 2019. 
za:   7                       zdržali sa:    0                  proti:   0   

 

UZNESENIE č. 120/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 
berie na vedomie 
správu z kontroly o platieb za nájom pozemkov a nebytových priestorov prenajímaných 
mestskou časťou Bratislava-Jarovce za rok 2019. 
za:    6                      zdržali sa:      1                proti:    0  
 
 
V Bratislave dňa 29.9.2020 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 


