
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava - Jarovce zo dňa 13.6.2022 
 
 

UZNESENIE č. 203/2022 
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. 204/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní: 

A. berie na vedomie 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Jarovce a schvaľuje celoročné rozpočtové 
hospodárenie mestskej časti za rok 2021 bez výhrad, v členení: 
1. Príjmy celkom vo výške 2 602 739,34 € 
v tom: 
bežné príjmy vrátane ZŠ s MŠ vo výške 2 217 869,72 € 
kapitálové príjmy vo výške 16 361,00 € 
finančné operácie príjmové vo výške 368 508,62 € 
2. Výdavky celkom vo výške 2 301 143,20 € 
v tom: 
bežné výdavky vrátane ZŠ s MŠ vo výške 1 923 087,82 € 
kapitálové výdavky vo výške 378 343,38 € 
finančné operácie výdavkové vo výške 0,00 € 
3. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške -67 200,48 € 
 

4. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2021 vo výške 217 728,45 € zistený podľa 
§10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a jeho prerozdelenie nasledovne: a.) 
prevod 10% zostatku vo výške 21 772,85 € do rezervného fondu mestskej časti Jarovce b.) 
prevod zostatku vo výške 195 955,60 € do Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava - 
Jarovce, účelovo viazaný predovšetkým na financovanie kapitálových výdavkov mestskej 
časti Bratislava - Jarovce. 

B. berie na vedomie 
odborné stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti 
Bratislava - Jarovce za rok 2021. 

C. berie na vedomie 
výročnú hodnotiacu správu plnenia rozpočtu rozvojových programov obce v roku 2021 bez 
pripomienok. 

D. schvaľuje 
celoročné rozpočtové hospodárenie Základnej školy s materskou školou ul. Trnková 1, 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Jarovce za rozpočtový rok 2021. 
za:     7                           zdržali sa:     0                          proti:   0   

 



UZNESENIE č. 205/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce 

A. schvaľuje 
realizáciu investície „Obnova a nadstavba - materská škola Bratislava - Jarovce“, 

B. schvaľuje 
prijatie úveru na preklenutie časového nesúladu príjmov a výdavkov z NFP zmluvy vo výške 
800 000 Eur zo Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 
IČO: 00 151 653 v zmysle indikatívnej ponuky zo dňa 13.05.2022. 
za:   7                             zdržali sa:  0                             proti:    0  

 
UZNESENIE č. 206/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce 

súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 
za:  7                              zdržali sa:  0                             proti:     0 

 
UZNESENIE č. 207/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce 

súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020. 
za:  5                              zdržali sa:   2                            proti:  0    

 
UZNESENIE č. 208/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní: 

súhlasí 
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
k pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca. 
za:  7                              zdržali sa:  0                             proti:   0   

 
UZNESENIE č. 209/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní: 

berie na vedomie 
správu o výsledku kontroly zverejňovania dokumentov v Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava za obdobie roka 2021. 
za:  7                              zdržali sa:  0                             proti:   0   

 
UZNESENIE č. 210/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní: 

berie na vedomie 
správu o výsledku kontroly čerpania rozpočtu v mestskej časti Bratislava-Jarovce, Palmová 
1, 851 10 Bratislava za obdobie do 30.10.2021. 
za:   7                             zdržali sa:    0                           proti:    0  

 
UZNESENIE č. 211/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní: 

A. schvaľuje 
pre voľby do orgánov samospráv v mestskej časti Bratislava - Jarovce na volebné obdobie 
rokov 2022-2026 sedem poslaneckých mandátov, 



B. schvaľuje 
pre výkon mandátu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce na volebné 
obdobie rokov 2022- 2026 plný pracovný úväzok. 
za:  7                              zdržali sa:   0                            proti:     0 

 
UZNESENIE č. 212/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce 

A. schvaľuje 
odplatný prevod pozemkov parcela registra „C KN“ s parc. č. 711/4 o výmere 1183 m2, druh 
pozemku ostatná plocha, k. ú. Jarovce, parcela registra „C KN“ s parc. č. 833/1 o výmere 
219 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jarovce, parcela registra „C KN“ 
s parc. č. 833/7 o výmere 510 m2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jarovce, parcela 
registra „C KN“ s parc. č. 833/8 o výmere 531 m2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. 
Jarovce, zapísaných na liste vlastníctva č. 276 v k. ú. Jarovce, ktoré sú vo vlastníctve 
Slovenskej Republiky a v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spoluvlastníckom 
podiele 1/1, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod chodníkom, parkom 
a workoutovým ihriskom, do výlučného vlastníctva Mestskej časti Bratislava - Jarovce, 
Palmová 1, Bratislava, IČO: 00304603, za kúpnu cenu 27 700,00 Eur,  
s podmienkami: 
Účel budúceho využitia predmetu zmluvy: 
Kupujúci vyhlasuje, že predmet zmluvy bude vo svojom mene užívať za účelom 
poskytovania všeobecne prospešných služieb podľa §2 ods. 2 písm. c) a písm. e) zákona č. 
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
v platnom znení, konkrétne zachovanie chodníka o ktorý sa stará, parku, workoutové ihrisko 
a plánuje v tejto zóne vytvoriť park oddychu a športu. Kupujúci bude účel zabezpečovať 
samostatne vo vlastnom mene. 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce, aby urobil rozpočtové opatrenia nevyhnutné na 
zabezpečenie úhrady kúpnej ceny. 
za:   7                             zdržali sa:  0                             proti:  0    

 
 
 
V Bratislave dňa 14.6.2022 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 
 


