
 

UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 18.4.2011 
 
 

UZNESENIE č. 63/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti občanov v mestskej časti Bratislava – Jarovce prednesenú MUDr. Rutkovským. 
za:  5                    zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 64/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení. 
za: 5                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 65/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
navrhnúť riešenie a zistiť možnosť náhradných pozemkov pre všetkých známych majiteľov 
pozemkov, ktoré nie sú vysporiadané a MČ Bratislava – Jarovce ich má vo svojom užívaní. 
T: 28.6.2011, zodpovedný: starosta 
za: 5                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 66/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje 50% zľavu za prenájom miestnosti 
kultúrneho domu v Jarovciach Občianskemu združeniu Reflectangulo 361°, Bulharská 55, 
Bratislava za účelom tréningov detskej tanečnej skupiny za obdobie od apríla 2011 do júna 
2011.   
za: 5                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 67/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu z obhliadky 
dopravného značenia predloženú Komisiou dopravy, dopravnej bezpečnosti a miestnych 
komunikácií. 
za: 5                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 68/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce, 
aby zabezpečil obnovu dopravného značenia v zmysle materiálu predloženého Komisiou 
dopravy, dopravnej bezpečnosti a miestnych komunikácií. 
T: 31.05.2011, zodpovedný: starosta  
za: 5                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 69/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce, 
aby zabezpečil úpravu križovatky Jantárová – Mandľová ulica. 
T: 30.6.2011, zodpovedný: starosta 
za: 5                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
 



UZNESENIE č. 70/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce ruší uznesenie č. 140/2010 zo dňa 26.10.2010. 
za: 5                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 71/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
sprostredkovať so spoločnosťou TOM LINE s.r.o., spoločnú obhliadku priestorov telocvične 
a domčeka v areály TJ, Ovocná ulica č. 17. 
T: 24.5.2011, zodpovedný: starosta 
za: 5                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 72/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o činnosti a 
hospodárení Združenia technických a športových činností ZO – Jarovce za rok 2010. 
za: 5                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 73/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávky od spoločnosti R&K Servis International, s.r.o., IČO: 36673501, v celkovej sume 
2655,51 EUR. 
za: 5                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


