
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 24.5.2011 
 
 

UZNESENIE č. 74/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení. 
za: 7                    zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 75/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie ústnu správu o stave požiarnej 
ochrany, vyhodnotení predchádzajúceho obdobia. 
za: 7                     zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 76/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o plnení príjmov 
a výdavkov MČ Bratislava – Jarovce za I. štvrťrok 2011 s pripomienkami. 
za: 7                    zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 77/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o vplyve 
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 7                    zdržali sa:  0                proti: 0  

 

UZNESENIE č. 78/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje názvy ulíc podľa katastrálnej mapy 
mestskej časti Bratislava – Jarovce podľa priloženého návrhu: Repková, Figová, Bylinková, 
Oleandrová, Horcová, Diamantová, Opálová, Granitová. 
za: 7                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 79/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje finančný príspevok pre Rodičovské 
združenie pri ZŠ Jarovce na oslavu MDD vo výške 250,00 EUR. 
za: 7                    zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 80/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje finančný príspevok na pokrytie 
nákladov (doprava, poistenie, suveníry) spojených s účasťou futbalového tímu na III. ročníku 
futbalových majstrovstiev Európy chorvátskych národnostných menšín dňa 17-19. júna 2011 
v Zágrebe vo výške maximálne 1.500,00 EUR pre hráčov a členov realizačného tímu 
s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Jarovce a žiada predložiť vyúčtovanie nákladov po 
skončení turnaja. 
za: 7                 zdržali sa: 0                 proti:  0 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 81/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje cenovú ponuku p. Jozefa Behona na 
realizáciu opravy chodníka na Ovocnej ulici v sume 19.357,80 EUR so zárukou 5 rokov za 
vykonané práce.  
za:  7                   zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 82/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje zálohovú platbu vo výške 10.000 EUR 
p. Jozefovi Behonovi formou predfaktúry na opravu chodníka na Ovocnej ulici.  
za:  7                   zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 83/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
zabezpečiť z bezpečnostného hľadiska stavenisko chodníka na Ovocnej ulici dopravným 
značením. 
za:  7                   zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 84/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
rokovať s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností na spolufinancovaní vjazdu k 
nehnuteľnostiam na Ovocnej ulici v šírke vstupnej brány. 
T: 10.6.2011 
za:  7                   zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 85/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
osloviť listom Vodohospodársku výstavbu š.p. o urýchlené zabezpečenie opatrení: 

a) proti zanášaniu a kolmatizácie zdrže Čunovo 
b) na odstránenie náletových drevín zo starého koryta Dunaja. 

T: 31.5.2011 
za:  7                   zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 86/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce žiada starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
rokovať s firmou LIBERI o podmienkach nájmu a investíciách na zriadenie lekárne v 
zdravotnom stredisku na Mandľovej ulici.  
T: 28.6.2011 
za:  7                   zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


