
UZNESENIA 
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Jarovce dňa 27.04.2010 
 
 
 

UZNESENIE č. 51/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie ústnu informáciu MUDr. 
Rutkovského o zdravotnej starostlivosti  o občanov v MČ Bratislava – Jarovce. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 52/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutí MiZ Bratislava – Jarovce s pripomienkami. 
za:  11                    zdržali sa:  1                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 53/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie  správu o vplyve 
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na MČ Bratislava – Jarovce. 
za: 11                    zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 54/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie správu z obhliadky intravilánu 
m.č.. Bratislava – Jarovce. 
za:  12                     zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 55/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce 
zabezpečiť odstránenie závad zistených pri obhliadke m.č. Bratislava – Jarovce, ktoré sú 
uvedené v správe. 
za: 12                      zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 56/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie  správu zo zasadnutia komisie 
VPBDMKPO a VZ. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti:  0 
 
UZNESENIE č. 57/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie  správu komisie 
KVČVMŠSVaZ m.č. Bratislava – Jarovce o akcii „Marec mesiac knihy“. 
za:  12                     zdržali sa:  0                proti: 0  
 
UZNESENIE č. 58/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  schvaľuje návrh na zoznam pamiatok v mestskej 
časti Bratislava – Jarovce v kategóriách – hnuteľné, nehmotné, zaniknuté, ktoré budú 
doplnené o konkrétne údaje a fotografie. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 



UZNESENIE č. 59/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  berie na vedomie  správu Stav prác na 
územnoplánovacích podkladoch, zmeny  a doplnky Územného plánu hlavného  mesta v MČ 
Bratislava – Jarovce. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 60/2010 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce  žiada starostu m.č. Bratislava – Jarovce vyzvať 
firmu AJ REAL aby opravili poškodené  - poodlamované obrubníky na chodníku medzi 
Mandľovou a Trnkovou ulicou. 
T: 25.05.2010 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
UZNESENIE č. 61/2010 
MiZ schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 
25.05.2010 s pripomienkami a doplnkami. 
za: 12                      zdržali sa: 0                 proti: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 
 


