
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava–Jarovce zo dňa 6.12.2021 
 

 

UZNESENIE č. 174/2021 
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 
a 156/2021 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. 175/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
predložený návrh III. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 
2021 ako vyrovnaný, v celkovej výške príjmov 2 540 908 €, v celkovej výške výdavkov 
2 540 908 € v nasledovnej štruktúre: 
1. bežný rozpočet 
v celkovej výške bežných príjmov 2 276 957 €, 
v celkovej výške bežných výdavkov 2 085 368 €, 
vo výške prebytku bežného rozpočtu 191 589 €, 
2. kapitálový rozpočet 
v celkovej výške kapitálových príjmov 19 000 €, 
v celkovej výške kapitálových výdavkov 455 540 €, 
vo výške schodku kapitálového rozpočtu 436 540 €, 
3. finančné operácie 
v celkovej výške finančných operácií príjmových 244 951 €, 
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 0 €, 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu. 
za:     7                         zdržali sa:    0                      proti:   0 

 

UZNESENIE č. 176/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2022 ako vyrovnaný, 
v celkovej výške príjmov 2 977 032 €, v celkovej výške výdavkov 2 977 032 € v nasledovnej 
štruktúre: 
1. bežný rozpočet 
v celkovej výške bežných príjmov 2 127 042 €, 
v celkovej výške bežných výdavkov 1 956 312 €, 
vo výške prebytku bežného rozpočtu 170 730 €, 
2. kapitálový rozpočet 
v celkovej výške kapitálových príjmov 700 000 €, 
v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 020 720 €, 
vo výške schodku kapitálového rozpočtu 320 720 €, 
3. finančné operácie 



v celkovej výške finančných operácií príjmových 149 990 €, 
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 2023 a 2024 v rozpise podľa 
priloženého tabuľkového prehľadu. 

C. splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce realizáciou rozpočtových zmien a opatrení 
v schválenom rozpočte na rok 2022 vo výške 10 000 € jednotlivo v rámci celého rozpočtu, 
ako i pri prekročení rozpočtových príjmov do výšky prekročeného výnosu rozpočtovaných 
príjmov po predošlej konzultácii so zastupiteľstvom osobne alebo elektronicky. 

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 2022, v nadväznosti 
na schválený rozpočet mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2022, pričom stanovuje 
výšku mzdových a súvisiacich výdavkov na rok 2022 ako záväzný limit a výšku vlastných 
príjmov ako záväznú úlohu. 
za:  6                           zdržali sa:   1                       proti:   0 

 

UZNESENIE č. 177/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

berie na vedomie 
správu nezávislého audítora miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
k účtovnej závierke za rok 2020. 
za:  7                            zdržali sa: 0                         proti:   0 

 

UZNESENIE č. 178/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

A. schvaľuje 
prenájom časti pozemku registra E-KN parc. č. 1386, k.ú. Jarovce o výmere 100 m2 za 
účelom umiestnenia telekomunikačnej stavby – stožiara s príslušenstvom, spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469, na dobu určitú 10 
rokov, za nájomné 3300 € na rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom nájomnej zmluvy za podmienok uvedených v bode A. tohto 
uznesenia. V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 90 dní od prijatia tohto 
uznesenia, stráca uznesenie platnosť, 

C. ruší 
uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 171/2021 zo dňa 
18.10.2021. 
za:  7                            zdržali sa:   0                       proti:   0 

 

UZNESENIE č. 179/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 2/2021 o určení 
spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Jarovce 
pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Jarovce. 
za: 7                             zdržali sa: 0                         proti:   0 

 

 



UZNESENIE č. 180/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutých ulíc v k. ú. mestskej časti Bratislava - Jarovce názvami 
Aragonitová, Perlová, Ruženínová, Ónyxová a jeho pričlenenie novovzniknutým uliciam 
podľa grafickej prílohy, 

B. schvaľuje 
pomenovanie predĺženia Urbárskej ulice v k. ú. mestskej časti Bratislava - Jarovce po podľa 
grafickej prílohy, 

C. žiada 
starostu mestskej časti predložiť schválený návrh pomenovania na schválenie v orgánoch 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
za:  7                            zdržali sa:  0                        proti:  0  

 

UZNESENIE č. 181/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi mestskou časťou 
Bratislava - Jarovce a hlavným mestom SR Bratislavou. 
za:   7                           zdržali sa:   0                       proti:   0 

 

UZNESENIE č. 182/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

berie na vedomie 
správu o výsledku kontroly zverejňovania dokumentov v miestnom úrade Bratislava-Jarovce 
za obdobie roka 2020. 
za: 7                             zdržali sa:   0                          proti:  0  

 

UZNESENIE č. 183/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

berie na vedomie 
správu o výsledku kontroly prijatých opatrení v súvislosti so zistenými pochybeniami 
kontrolami v mestskej časti Bratislava-Jarovce za obdobie roka 2020. 
za:  7                            zdržali sa:  0                        proti:  0  

 

 

 

V Bratislave dňa 7.12.2021 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 

 

 


