
UZNESENIA 

z riadneho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 25.1.2011 

 
UZNESENIE č. 22/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti  
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Jarovce tak ako je uvedená v materiály.  
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 23/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce berie na vedomie správu z kontroly nakladania  
a postupov pri správe miestnych daní a poplatkov v mestskej časti Bratislava – Jarovce, za  
obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009.  
za:  7                    zdržali sa:  0             proti:  0 
 
UZNESENIE č. 24/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho  
kontrolóra tak ako je uvedený v materiály na obdobie od 26.1. do 30.6.2011. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 25/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce súhlasí s predajom pozemku č. 411/1 v k.ú.  
Jarovce, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 99 m2  pani Linde Szabovej, bytom A.  
Gwerkovej  24, Bratislava, za cenu 200,00 EUR za m2  
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 26/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 23.880,00  
EUR pre TJ Jarovce v mesačných splátkach vo výške 1.990,00 EUR na zabezpečenie  
športovej činnosti, prevádzky a údržby areálu a budov TJ Jarovce na rok 2011.  
Menovité hlasovanie: 

p. Hegyi:          za                        p. Malý:         za          p. Pauhof:   za           p. Wolf:  za 

p. Kotvasová:  za                        p. Novák:       za          p. Uhler:     za 

 

UZNESENIE č. 27/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje prenájom sály bufetu, kuchyne,  
sobášnej siene a kultúrneho domu za účelom usporiadania chorvátskeho plesu na deň  
12.2.2011. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 
 
UZNESENIE č. 28/2011 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje TOZ nasledujúceho riadneho  
zasadnutia MiZ m.č. Bratislava – Jarovce na deň  22.2.2011 o 18:00 hod v zmysle  
pripomienok a doplnkov. 
za: 7                   zdržali sa: 0              proti: 0 

 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 


