
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia MiZ 

mestskej časti Bratislava - Jarovce zo dňa 26.9.2022 
 
 

UZNESENIE č. 213/2022 
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, 
156/2021 a 212/2022 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. 214/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

vyhovuje 
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava – 
Jarovce č. 5/2019 z 30.09.2019 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky 
služieb, času výstavby, rekonštrukcie stavieb a bytov, o ochrane pred hlukom a vibráciami 
a o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. 
za:   7                                       zdržali sa: 0                              proti:    0  

 
UZNESENIE č. 215/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 1/2022 
o ochrane obyvateľstva pred hlukom na území mestskej časti Bratislava - Jarovce. 
za:    7                                      zdržali sa:   0                            proti:   0   

 
UZNESENIE č. 216/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 2/2022 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Jarovce. 
za:    7                                      zdržali sa:  0                             proti:  0    

 
UZNESENIE č. 217/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 3/2022 
o pravidlách času predaja na území mestskej časti Bratislava - Jarovce. 
za:     7                                     zdržali sa:  0                             proti: 0     

 
 

 

 

 



UZNESENIE č. 218/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce, v celkovej výške 6 000 € 
pre žiadateľa TJ Jarovce, Ovocná 17, Bratislava, na úhradu výdavkov spojených so 
zabezpečením športovej činnosti jesennej časti sezóny. 
za:   7                                       zdržali sa:  0                             proti:    0  

 
UZNESENIE č. 219/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní 

schvaľuje 
uvoľnenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce, v celkovej výške 1 000 € 
pre žiadateľa Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Mandľová 80, Bratislava, na úhradu 
výdavkov spojených s organizovaním projektu Tvorivé dielne chorvátskej kultúry 2022. 
za:   6                                       zdržali sa:    1                           proti:   0   

 
UZNESENIE č. 220/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

A. schvaľuje 
ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj pozemku reg. „C“ parc. č. 911/401, k. ú. 
Jarovce, vedenej na LV č. 1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5544 m2, 
vo vlastníctve hlavného mesta a v správe mestskej časti Bratislava - Jarovce v prospech 
spoločnosti Legal max s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, IČO: 52707661, za účelom 
rozšírenia možností pre občiansku vybavenosť a nové pracovné miesta v mestskej časti, za 
cenu 120 eur/m2, celkovo vo výške 665 280 € za celý predmet predaja, 

B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti podpisom kúpnopredajnej zmluvy za podmienok uvedených v bode 
A. tohto uznesenia. V prípade, že kúpnopredajná zmluva nebude podpísaná do 120 dní od 
prijatia tohto uznesenia, stráca uznesenie platnosť. 

C. žiada 
starostu mestskej časti informovať miestne zastupiteľstvo 7 dní pred podpisom zmluvy 
o konkrétnom zámere využitia pozemku. 
za:  6                                       zdržali sa:   1                            proti:    0  

 
UZNESENIE č. 221/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 
A. schvaľuje 
predložený návrh II. rozpočtovej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 
2022 ako vyrovnaný, v celkovej výške príjmov 3 171 726 €, v celkovej výške výdavkov  
3 171 726 € v nasledovnej štruktúre: 
1. bežný rozpočet 
v celkovej výške bežných príjmov 2 252 461 €, 
v celkovej výške bežných výdavkov 2 070 328 €, 
vo výške prebytku bežného rozpočtu 182 133 €, 
2. kapitálový rozpočet 
v celkovej výške kapitálových príjmov 715 900 €, 
v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 101 398 €, 
vo výške schodku kapitálového rozpočtu 385 498 €, 
3. finančné operácie 
v celkovej výške finančných operácií príjmových 203 365 €, 
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 0 €, 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu. 
za:    7                                      zdržali sa:   0                            proti:   0   

 



UZNESENIE č. 222/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní: 

schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2022. 
za:  7                                        zdržali sa:     0                          proti:     0 

 
UZNESENIE č. 223/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce 

neschvaľuje 
predaj časti pozemku reg. „C“ parc. č. 217/69, k. ú. Jarovce, vedenom na LV č. 1, druh 
pozemku záhrada o výmere 299 m2, vo vlastníctve hlavného mesta a v správe mestskej časti 
Bratislava - Jarovce v prospech Štefana Tótha, bytom Krásnohorská 15, 851 07 Bratislava. 
za: 7                                         zdržali sa:  0                             proti:  0    

 
UZNESENIE č. 224/2022 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce po prerokovaní  

nemá pripomienky 
k ďalšej príprave projektu Ecopolis na pozemkoch spoločnosti Hervex, s.r.o. v katastrálnom 
území Jarovce. 
za: 4                                         zdržali sa:  2                             proti:  1    

 
 
 
V Bratislave dňa 27.9.2022 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

     starosta MČ Bratislava-Jarovce 
 


