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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITE ĽSTVA 
 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

Informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory.  

 

UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 
Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Vajnory a zrušiť uvedené rozhodnutia. 
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Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vajnory 

Uznesenie č. 198/2016 zo dňa 22. septembra 2016 Návrh na schválenie všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava -Vajnory č. 2/2016 o pravidlách času výstavby a 
rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava -Vajnory č. 2/2016 nadobudlo účinnosť dňa 18. 10 2016. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 201/2016 zo dňa 22. septembra 2016 Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2016. Zapracovanie 
III. zmeny  rozpočtu na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2016 pri zachovaní 
vyrovnaného rozpočtu v členení bolo zabezpečené. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 202/2016 zo dňa 22. septembra 2016 Návrh na schválenie prenájmu časti 
pozemkov parc. č. 2668/16 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 2668/9 - ostatné plochy v 
k. ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Sebaedina Sadikiho za účelom 
prevádzkovania stánku so zmrzlinou. Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 27. 09. 2016. 
Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 203/2016 zo dňa 22. septembra 2016 Návrh na odpredaj pozemku p.č. 2900/25 
p. Ing. Pavlovi Hlucháňovi, prípad hodný osobitného zreteľa. Zmluva bola podpísaná 
a zverejnená dňa 28. 11. 2016. Uznesenie bolo splnené. 

 

 

  
 


