
UZNESENIA 
 

z mimoriadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 21.12.2010 

 
 

UZNESENIE č. 11/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie, že v zmysle článku VII. Bodu 
4 rokovacieho poriadku MiZ, starosta m.č. Bratislava – Jarovce nenavrhuje iného kandidáta 
na funkciu zástupcu starostu.  
za: 7                  zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 12/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší uznesenie č. 6/2010 zo dňa 14.12.2010. 
za: 7                  zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 13/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  zriaďuje komisie, a to:  
Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít,  
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí, zdravotníctva a voľného 
času, 
Komisia výstavby, bytov, územného plánovania a regionálneho rozvoja, životného prostredia,  
vodného a lesného hospodárstva, 
Komisia dopravy, dopravnej bezpečnosti a miestnych komunikácií. 
za: 7                    zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 14/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce volí za predsedu komisie finančnej, správy 
majetku a podnikateľských aktivít p. Zuzanu Kotvasovú a za členov komisie z radov 
poslancov p. Petra Malého, p. Rudolfa Nováka a p. Martina Wolfa. 
za: 7                  zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 15/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce volí za predsedu komisie kultúry, vzdelávania, 
mládeže, športu, sociálnych vecí, zdravotníctva a voľného času p. Juraja Hegyiho a za členov 
komisie z radov poslancov p. Zuzanu Kotvasovu a p. Jána Pauhofa. 
za: 7                  zdržali sa:  0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 16/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce volí za predsedu komisie dopravy, 
dopravnej bezpečnosti a  miestnych komunikácií p. Jozefa Uhlera a za členov komisie z radov 
poslancov p. Petra Malého.   
za:  7                zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 17/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce volí za členov z radov poslancov komisie 
výstavby, bytov, územného plánovania a regionálneho rozvoja, životného prostredia, vodného 
a lesného hospodárstva p. Jána Pauhofa a p. Jozefa Uhlera. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 



UZNESENIE č. 18/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  
v znení neskorších predpisov volí p. Jána Pauhofa za poslanca oprávneného zvolať rokovanie  
miestneho zastupiteľstva Bratislava – Jarovce. 
za: 6                   zdržali sa: 1              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 19/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce volí p. Martina Wolfa za predsedu komisie pre  
nezlúčiteľnosť funkcií. 
za: 6                   zdržali sa: 1              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 20/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce volí p. Juraja Hegyiho a p. Rudolfa Nováka za  
členov komisie pre nezlúčiteľnosť funkcií. 
za: 6                   zdržali sa: 1              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 21/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho  
zasadnutia MiZ m.č. Bratislava – Jarovce na deň  25.1.2011 o 18:00 hod s pripomienkami. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Škodler 
    starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


