
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 22.09.2009 
 
 
UZNESENIE č. 104/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava 
– Jarovce z posledného zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce.  
za:  10                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 105/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu o bezpečnostnej situácií v MČ 
Bratislava – Jarovce prednesenú riaditeľom obvodného odd. Bratislava – Rusovce 
a okrskárom MsP MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 10                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 106/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ, požiadať listom veliteľa mestskej polície 
Petržalka, aby výkon služby v budúcnosti plánoval len v MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 10                       zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 107/2009 
MiZ berie na vedomie  správu z kontroly rozpočtových príjmov a výdavkov MČ za I. polrok 
2009.  
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 108/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie  vyhodnotenie plánu práce komisie KVČVMŠSVaZ 
za I. polrok 2009.  
za:  11                     zdržali sa:  0                proti:  0 
 
UZNESENIE č. 109/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie  vyhodnotenie plánu práce  komisie finančnej, 
podnikateľských aktivít a správy majetku za I. polrok 2009.  
za:   11                    zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 110/2009 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu z námatkovej kontroly pokladničnej 
hotovosti  a cenín za II štvrťrok 2009.   
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 111/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ vyžiadať od p. J. Behona ponuku na chodníky 
z novej  zámkovej dlažby. 
za:  10                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 



UZNESENIE č. 112/2009 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí so zmenami a doplnkami 02 – ZaD 02 Územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy na území MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0 

 

UZNESENIE č. 113/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu predložiť opakovane na dopracovanie do zmien 
z doplnkov 02 – ZaD 02 pôvodný návrh  zmien a doplnkov č. 13 MČ Bratislava – Jarovce 
v celom pôvodne požadovanom rozsahu. 
T: 24.09.2009. 
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 114/2009 
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu zaslať prípis na verejné osvetlenie o vykonanie nápravy 
na časté vypadávanie verejného osvetlenia v MČ Bratislava – Jarovce. 
za:  11                     zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
UZNESENIE č. 115/2009 
MiZ  schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 
27.10.2009 s pripomienkami – bez pripomienok. 
za: 11                      zdržali sa: 0                 proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 
 


