
Uznesenie 
zo 4. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory

konaného dňa 29.4.2003 vo Vajnoroch

Uznesenie č. 45/2003
zo dňa 29.4.2003

Kontrola uznesení plnenia uznesení Mestskej časti Bratislava –Vajnory za obdobie od 
7.1.2003

Miestne zastupiteľstvo 

                                                                  berie na
vedomie 

Kontrola uznesení plnenia uznesení za obdobie od 7.1.2003
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 46/2003
zo dňa 29.4.2003

Informácia o     družobných vzťahoch v     roku 2003 – ALVIANO-VAJNORY-ONDARA

Miestne zastupiteľstvo 

                                                                  berie na
vedomie 

Informácia o družobných vzťahoch v roku 2003 – ALVIANO-VAJNORY-ONDARA

___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 47/2003
zo dňa 29.4.2003

Základná škola Jána Pavla II – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na krytie 
havárie

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie 

                                                                  berie na
vedomie 



Žiadosť ZŠ Jána Pavla II o čiastočné finančné krytie havárie žiackych toaletách.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

s c h v a ľ u j e

Preklenovací úver na likvidáciu havárie na  stávajúcej kanalizácii podľa predložených faktúr
s dobou  splatnosti  do  15.11.2003.  Mestská  časť  Bratislava  –  Vajnory  ponúka  úhradu
napojenia  na kanalizačnú sieť za podmienky, že bude realizovaná do konca školského roka
2002/2003
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 48/2003
zo dňa 29.4.2003

Informácia o     kruhovom objazde a     obchvate Vajnor

Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie

Informáciu o kruhovom objazde a obchvate Vajnor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uznesenie č. 49/2003
zo dňa 29.4.2003

Návrh na schválenie organizačného poriadku miestneho úradu

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Organizačný poriadok miestneho úradu
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 50/2003
zo dňa 29.4.2003

Návrh na schválenie pracovného poriadku miestneho úradu

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Pracovný poriadok miestneho úradu.
__________________________________________________________________________



Uznesenie č. 51/2003
zo dňa 29.4.2003

Návrh na schválenie novej tajomníčky Komisie kultúry, mládeže a školstva

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu

s c h v a ľ u j e

Mgr. Alexandru Uhliarikovú za tajomníčku Komisie kultúry, mládeže a školstva.
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 52/2003
zo dňa 29.4.2003

Návrh  na  schválenie  smernice  o     obstarávaní  tovarov,  služieb  a     prác  –  podprahová
metóda  verejného obstarávania s     nižšou cenou

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

s c h v a ľ u j e

Smernicu o obstarávaní tovarov, služieb a prác- podprahová metóda verejného obstarávania
s nižšou cenou.

u k l a d á

Prednostke úradu dopracovať smernicu o obstarávaní tovarov, služieb a prác – podprahová
metóda,  presné vymedzenie  samostatnosti  v rozhodovaní  školských zariadení  a stanovenie
kontrolných mechanizmov zo strany miestneho úradu v spolupráci s riaditeľom školy.

T: 24.6.2003
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 53/2003
zo dňa 29.4.2003

Návrh na schválenie mestskej časti o     zverenie komunikácie Na doline (Jurská cesta) do
správy mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

s c h v a ľ u j e

Návrh požiadať Hlavné mesto SR Bratislavu o zverenie komunikácie Na doline (Jurská cesta)
do správy mestskej časti



Uznesenie č. 54/2003
zo dňa 29.4.2003

Informácia o     budovaní cyklotrás v     Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Miestne zastupiteľstvo 

p o v e r u j e

Prednostku úradu  zabezpečením  Spracovania  koncepcie budovania cyklotrás v katastri  
Mestskej časti  Bratislava – Vajnory.

                                                                                             Informovať T: do 
24.6.2003
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--

Uznesenie č. 55/2003
zo dňa 29.4.2003

Návrh na príspevok pre účastníkov  autobusového zájazdu do Talianska.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e

Príspevok od účastníkov autobusového zájazdu do Talianska v auguste 2003
– dospelí  - 7 000,- Sk
– deti  -      5 000,- Sk

p o v e r u j e

Prednostku  úradu  a predsedu  Komisie  zahraničných  vzťahov  vypracovaním  zásad
financovania  a účasti na zahraničných družobných pobytoch a služobných cestách

___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 56/2003
zo dňa 29.4.2003

Návrh na zriadenie klubovne mládeže v     objekte na Šaldovej ul. 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie

s c h v a ľ u j e 

Zriadenie klubovne pre mládež v objekte na Šaldovej ulici.



__________________________________________________________________________

Uznesenie č. 57/2003
zo dňa 29.4.2003

Návrh na odkúpenie stanovišťa  Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie

s c h v a ľ u j e 

Kúpu pozemku  č. 2194/2 a budovy so súpisným číslom 10113 na par. 2194/4 od Krajského
riaditeľstva PZ za 50 000,- Sk.

Uznesenie č. 58/2003
zo dňa 29.4.2003

Návrh na zavedenie prevádzkových hodín a     uzamykania detského ihriska 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie

s c h v a ľ u j e

Zavedenie prevádzkových hodín a uzamykania detského ihriska vo Vajnoroch.

Uznesenie č. 59/2003
zo dňa 29.4.2003

Programové vyhlásenie na volebné obdobie 2002 – 2006 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie

u k l a d á 

Predsedom komisií pod gesciou zástupcu starostu spracovať podklady na vypracovanie 
programového vyhlásenia na volebné obdobie 2002-2006

                                                                                                            T: do 13.5.2003

___________________________________________________________________________



Uznesenie č. 60/2003
zo dňa 29.4.2003

Žiadosť o     spoluprácu pri dobudovaní kanalizácie v     mestskej časti Bratislava - Vajnory

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní informácie

ž i a d a

Starostku  mestskej  časti  Bratislava  –  Vajnory,  aby  požiadala  Bratislavskú  vodárenskú
spoločnosť o zakúpenie 2 ks rezervných vodokružných vývev RMV 16 pre kanalizáciu vo
Vajnoroch

                                                                                          RNDr. Anna Zemanová
                                                                                                      starostka

                                                                                          RNDr. Iveta Řičánková
                                                                                                   prednostka



V Bratislave: 29.4.2003
Zapísala: Pogačová Viera
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