
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 22.2.2011 

 
 

UZNESENIE č. 29/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu z výchovno - 
vzdelávacieho procesu na základnej škole s materskou školou Bratislava – Jarovce.  
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 30/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje programový rozpočet mestskej časti 
Bratislava – Jarovce na rok 2011 s prognózou na roky 2012, 2013 s pripomienkami. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 31/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie plán práce Komisie dopravy, 
dopravnej bezpečnosti a miestnych komunikácií na rok 2011. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 32/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie plán práce Komisie finančnej, 
podnikateľských aktivít a správy majetku na rok 2011. 
za: 7                  zdržali sa:  0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 33/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce 
o poskytnutie údajov a dokumentácie na komplexné doriešenie územia, zóna PD Dvor – 1. 
etapa, ako celku. 
T: 22.3.2011 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 34/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce aby 
oslovil p. Ing. Mitskeho o dopracovanie a riešenie variantu širších vzťahov hlavne vytvorením 
konsenzu v rámci dopravy (jednosmerná a dvojsmerná časť Zeleninovej ulice bez zásahu do 
areálu TJ). 
T: 22.3.2011 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 

 

UZNESENIE č. 35/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce zvolať 
spoločné rokovania so stavebnou  komisiou a  predsedom KMH v mesiaci marec, vykonať 
následne obhliadku a navrhnúť spôsob financovania. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 36/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku 
Bratislavskému spolku nepočujúcich 1930. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 



UZNESENIE č. 37/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce prerokovalo žiadosť  Rímskokatolíckej cirkvi, 
Farnosť Bratislava – Jarovce o nenávratnú finančnú výpomoc a navrhuje presnú sumu určiť 
až po schválení záverečného účtu MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 38/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce 
zabezpečiť vypracovanie návrhu a následne výberové konanie na realizáciu chodníka do 
areálu kostolnej záhrady z Mandľovej ulice. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 39/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje návrh  na doplnenie komisie FPAaSM 
o občanov MČ Bratislava – Jarovce tak ako je uvedené v materiály. 
za:  7                  zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 40/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce 
o zabezpečenie cenových ponúk na dodanie a inštaláciu merača okamžitej rýchlosti na 
Palmovej ulici. 
T: 26.4.2011 
za: 7                   zdržali sa:  0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 41/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce 
zabezpečiť zverejnenie ponuky na odpredaj nepotrebného vianočného osvetlenia 
prostredníctvom internetu a inzertných novín. 
T: 22.3.2011 
za: 7                   zdržali sa:  0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 42/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje zástupcov zriaďovateľa školskej rady: 
p. Zuzanu Kotvasovú, p. Alicu Pauhofovú, p. Teréziu Wolfovú, p. Jozefa Uhlera. 
za: 7                   zdržali sa:  0             proti: 0 
 
UZNESENIE č. 43/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho 
zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 22.3.2011 s doplnkami. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


