
UZNESENIA 
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 23.02.2010 
 
 
 
UZNESENIE č. 16/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu a ústnu informáciu 
o bezpečnostnej situácií v MČ Bratislava – Jarovce.  
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 17/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo dňa 21.4.2009, 1.7.2009, 27.10.2009, 1.12.2009 
a 26.1.2010 s pripomienkami. 
za: 8                      zdržali sa: 4                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 18/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie ústnu informáciu o športových 
aktivitách v MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 12                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 19/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o činnosti miestneho 
kontrolóra za obdobie od 1.1.2009 do 31.1.2009. 
za:11                       zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 20/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o zaevidovaní a 
vybavení sťažností a petícií za obdobie  od 1.1.2009 do 31.1.2009. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 21/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce mení termín uznesenia č. 7/2010 do 23.3.2010. 
za:    12                   zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 22/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce rozhodne o žiadosti Združenia technických a 
športových činností, ZO – Jarovce o nenávratnú finančnú výpomoc do 30. septembra 2010. 
za:   12                    zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 23/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu  MČ Bratislava – Jarovce písomne 
informovať primátora hlavného mesta SR Bratislava o stanovisku  MiZ MČ Bratislava – 
Jarovce k urbanistickej štúdií polyfunkčného centra a požiadať primátora, aby  o výsledkoch 
informoval MZ. 
T: 24.02.2010 
za: 11                      zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
 



UZNESENIE č. 24/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu zaslať obstarávateľovi  stanovisko 
MČ k urbanistickej štúdií polyfunkčného centra v kat. ú. Jarovce. 
T: 24.02.2010 
za: 11                      zdržali sa: 1                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 25/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje  TOZ nasledujúceho  riadneho 
zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce  na deň 23.3.2010 bez pripomienok.  
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
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