
 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 27.10.2009 
 
 
 

UZNESENIE č. 116/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu starostu MČ o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce z ostatných  zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce.  
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 117/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie VPBDMKPO a VZ z obhliadky  
mestskej časti Bratislava – Jarovce.  
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 118/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie  referát o kultúrnych aktivitách v m.č. Bratislava – 
Jarovce.   
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 119/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Štefana Vareniča, Mandľová 72, zo dňa 
19.09.2009 o sprístupnenie  informácií týkajúcich sa  ohlasovacej povinnosti  a stavby plota 
pozemku  parc. č. 95/3.   
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 120/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať stavebný úrad o prešetrenie  terénnymi 
a stavebnými úpravami vzniknutého stavu na pozemku parc. č. 95/3 v častiach pred 
pozemkami parc. č. 22/2 a 26/2 a podľa výsledkov prešetrenia o spracovanie návrhu možného 
riešenia požiadaviek Štefana Vareniča, Mandľová 72 v prípade ich opodstatnenosti.   
za: 9                       zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 121/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o investičnej činnosti  a životnom prostredí. 
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 122/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie VPBDMKPO a VZ. 
za: 9                       zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 123/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie  údržby verejnej zelene. 
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 



 

UZNESENIE č. 124/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly pokladničnej hotovosti za III. 
štvrťrok 2009. 
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 125/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce komisie VPBDMKPO a 
VZ za I. polrok 2009.  
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 126/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje úpravu členského a zapožičného v knižnici MÚ MČ 
Bratislava – Jarovce s pripomienkou. 

za: 9                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 127/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Ing. Vierky Jaborekovej na zriadenie klubu 
Rodinného centra. . 
za:  9                     zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 128/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada predsedu komisie KVČVMŠSVaZ pripraviť do MiZ návrh na 
zriadenie  kĺubu Rodinného centra. 
za:  9                     zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 129/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, ak získa materiály a podklady ohľadom zámeru 
výstavby zábavného centra v k. ú. Jarovce, aby tieto bezodkladne  predložil  stavebnej komisii 
a následne zastupiteľstvu m. č. Bratislava – Jarovce. 
za:  9                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 130/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie komisie životného prostredia za I. 
polrok 2009. 
za:  9                     zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 131/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať Bratislavské vodárne a kanalizácie o 
odstránenie odpadu z čistenia  kanálu pri  prečerpávačkách. 
za:  9                     zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 132/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať ZSE o orezy drevín v blízkosti verejného 
osvetlenia a vedenia. 
za:  9                     zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 133/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu požiadať spoločnosť SIEMENS o vypracovanie 
projektu osvetlenia na Mandľovej, Palmovej a Koreňovej  ulici. 
za:  9                     zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

UZNESENIE č. 134/2009 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce na deň 01.12.2009 bez pripomienok. 
za: 9                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 
 
 


