
Uznesenie 
3. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory

konaného dňa 1.4.2003 vo Vajnoroch

Uznesenie č. 31/2003
zo dňa 1.4.2003

Správa o     plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava –Vajnory za obdobie k     31.12.2002.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

                                                                  berie na
vedomie 

Správu o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava –Vajnory za obdobie k 31.12.2002.
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 32/2003
zo dňa 1.4.2003

Správa hlavného kontrolóra k     záverečnému účtu za rok 2002

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                  berie na
vedomie 

Správu  hlavného  kontrolóra  k záverečnému  účtu  za  rok  2002  a žiada  predložiť  správu
o inventarizácii do júnového zastupiteľstva(24.6.2003) zo dňa 4.2.2003.

___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 33/2003
zo dňa 1.4.2003

Správa audítora o     overení účtovnej závierky za rok 2002

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

                                                                  berie na
vedomie 

Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2002
___________________________________________________________________________



Uznesenie č. 34/2003
zo dňa 1.4.2003

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2002

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

s c h v a ľ u j e

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2002.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uznesenie č. 35/2003
zo dňa 1.4.2003

Návrh na úpravu bežného rozpočtu na rok 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Úpravu bežného rozpočtu na rok 2003.
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 36/2003
zo dňa 1.4.2003

Návrh na úpravu kapitálového rozpočtu na rok 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Návrh na úpravu kapitálového rozpočtu na rok 2003.

p o v e r u j e

prednostku miestneho úradu zabezpečením realizácie schválených investícií
                                                                                                                   T: 31.12.2003

poskytnúť priebežnú informáciu o rozpracovanosti
                                                                                                                   T: 24.6.2003

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Uznesenie č. 37/2003
zo dňa 1.4.2003

Návrh na tvorbu fondov pre rok 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

vytvorenie fondu na obnovu pamiatok – vklad 10 tis. Sk a fondu na ochranu drevín – vklad
200 tis. Sk z úspor minulých rokov

u k l a d á

prednostke miestneho úradu spracovaním zásad ich napĺňania a čerpania.
                                                                                                                         T: 25.11.2003

Uznesenie č. 38/2003
zo dňa 1.4.2003

Návrh  na  zmenu  uznesenia  miestneho  zastupiteľstva  č.  29/2003  zo  dňa  25.2.2003
k     lokalizácii nultého okruhu okolo Bratislavy.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

berie na vedomie

návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 29/2003 zo dňa 25.2.2003 k lokalizácii
nultého okruhu okolo Bratislavy

s c h v a ľ u j e

formuláciu pripomienky z predloženého písomného materiálu v znení:

p o v e r u j e

komisiu  výstavby  a územného  plánovania,  p.  Alexandra  Hollého  a prednostku  miestneho
úradu  pripraviť  podmienky  na  rokovanie  s BVÚC  o trasovaní  nultého  okruhu,  vrátane
prípravy návrhu na zmenu Nariadenia vlády SR č. 64 zo dňa 20.1.1998.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Uznesenie č. 39/2003
zo dňa 1.4.2003

Informácia  o     uznesení  mestského  zastupiteľstva  zo  dňa  6.3.2003  o     zmene  Štatútu
hlavného  mesta  SR  Bratislavy  vo  veci  prechodu  kompetencií  stavebného  úradu  na
mestské časti.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

berie na vedomie

informáciu o uznesení mestského zastupiteľstva zo dňa 6.3.2003 o zmene Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy vo veci prechodu kompetencií stavebného úradu na mestské časti

s c h v a ľ u j e

zriadenie úradovne stavebného úradu v budove Miestneho úradu na Roľníckej ul. č.- 109

p o v e r u j e

prednostku miestneho úradu zapracovaním do organizačnej štruktúry
                                                                                                       

T: 29.4.2003
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uznesenie č. 40/2003
zo dňa 1.4.2003

Informácia o     posudku Vajnorského ľudového domu

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie

berie na vedomie

informáciu o posudku Vajnorského ľudového domu

p o v e r u j e

komisiu územného rozvoja a výstavby vypracovaním zadávacích podmienok na rekonštrukciu
ako podklad pre vypracovanie realizačného projektu

prednostku  miestneho  úradu  zabezpečením  výberu  dodávateľa  vrátane   spracovania
realizačného projektu

ž i a d a



priebežnú informáciu na ďalšom zastupiteľstve o výbere dodávateľa prác

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uznesenie č. 41/2003
zo dňa 1.4.2003

Kruhový objazd, umiestnenie erbu – návrh na schválenie

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie

berie na vedomie a odporúča

vodorovné umiestnenie Vajnorského erbu z prírodného materiálu do vzniknutého zeleného
kruhu v kruhovej križovatke v obchvatovej komunikácii Vajnor

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uznesenie č. 42/2003
zo dňa 1.4.2003

Návrh na insígnie

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie

berie na vedomie a doporučuje

spracovať návrh vajnorských insígnií 

Uznesenie č. 43/2003
zo dňa 1.4.2003

Návrh na voľbu člena školskej rady

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie

s c h v a ľ u j e

p.p. Katarínu Srokovú za členku školskej rady Základnej školy na Osloboditeľskej ul 1



Uznesenie č. 44/2003
zo dňa 1.4.2003

13. výročie návštevy svätého otca vo Vajnoroch

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie

d o p o r u č u j e

komisii kultúry, mládeže a školstva pripraviť návrh finančného príspevku na akciu 
„Spomienková slávnosť návštevy svätého otca JP II vo Vajnoroch“.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                          RNDr. Anna Zemanová
                                                                                                      starostka

                                                                                          RNDr. Iveta Řičánková
                                                                                                   prednostka



V Bratislave: 1.4.2003
Zapísala: Pogačová Viera
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