
UZNESENIA 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 21.04.2009 

 
 
 
 
UZNESENIE č. 47/2009 
MiZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo 
zasadnutia zo dňa 31.03.2009 MiZ Bratislava – Jarovce s pripomienkami. 
za:    11                   zdržali sa:  0                proti:  0 

 

UZNESENIE č. 48/2009 
MiZ berie na vedomie ústnu informáciu veliteľa OHZ o stave požiarnej ochrany 
a vyhodnotení predchádzajúceho obdobia. 
za:  11                     zdržali sa:  0                proti: 0  

 
UZNESENIE č. 49/2009 
A. MiZ berie na vedomie správu komisie VPBDMKPO aVZ z obhliadky MČ Bratislava –  
     Jarovce. 
B. MiZ žiada starostu MČ Bratislava – Jarovce zabezpečiť priebežné odstraňovanie závad  
     zistených počas obhliadky MČ. 
za:   11                   zdržali sa:  0                proti:  0 

 
UZNESENIE č. 50/2009 
MiZ berie na vedomie správu o sociálnej starostlivosti a ústnu informáciu  obvodného lekára 
o zdravotnej starostlivosti  občanov v MČ Bratislava – Jarovce. 
za:  11                     zdržali sa:  0                proti:  0 

 
UZNESENIE č. 51/2009 
MiZ berie na vedomie správu z námatkovej kontroly pokladničnej hotovosti a cenín za I. 
štvrťrok 2009. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 

 
UZNESENIE č. 52/2009 
MiZ berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie VPBDMKPO aVZ. 
za: 10                   zdržali sa: 0                 proti:  0 

 
UZNESENIE č. 53/2009 
MiZ ruší VZN č. 2/2007 o poskytovaní nenávratných a návratných bezúročných finančných 
výpomocí a dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce. 
za:  11                     zdržali sa:  0                proti:  0 

 
UZNESENIE č. 54/2009 
MiZ schvaľuje VZN č. 1/2009 o  poskytovaní nenávratných a návratných bezúročných 
finančných výpomocí a dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 

 
 

 



UZNESENIE č. 55/2009 
MiZ žiada starostu zabezpečiť, aby stavba nachádzajúca sa na juhovýchodnej časti na 
pozemku parc. č. 223, ktorá je skutočným vlastníctvom Hl. Mesta SR Bratislavy, bola 
evidovaná v katastri nehnuteľností ako vlastníctvo Hl. Mesta SR Bratislavy. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 

 
UZNESENIE č. 56/2009 
MiZ žiada starostu vyvolať  stretnutie s vlastníkmi pozemkov dotknutých územným plánom 
zóny  Jarovce – sever za účelom prerokovania nového návrhu riešenia priestorovej  a funkčnej 
regulácie územia, riešenia týkajúceho sa dopravného a technického vybavenia a participácie 
vlastníkov na ich riešení. 
za: 11                      zdržali sa:  0                proti:  0 

 
UZNESENIE č. 57/2009 
MiZ  žiada starostu predložiť poslancom MiZ zoznam vydaných stavebných povolení, 
územných rozhodnutí s uvedením ich čísla, dátumov vydania a právoplatnosti, parcelného 
čísla pozemku a mena stavebníka od 01.01.2007 do 31.03.2009. 
T:15.06.2009. 
za: 6                      zdržali sa:  0                proti:  4 
 
UZNESENIE č. 58/2009 
MiZ schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 
26.05.2009 s doplnkami 
za:  10                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


