
U z n e s e n i a

z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Vajnory
konaného dňa 20.6.2007 vo Vajnoroch

č. 84 – 86

 k bodu 1
Uznesenie č. 84/2007

zo dňa 20.6.2007
Návrh  na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2007 

v      kapitálových a bežných  výdavkoch

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e

I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2007

u k l a d á

prednostke miestneho úradu zapracovať I. zmenu rozpočtu na rok 2007

1. v     časti  A – zmena kapitálového rozpočtu Mestskej  časti  Bratislava-Vajnory na rok
2007

a. v bode  1  –  presun  finančných  prostriedkov  z položky  713003  na  položku
713005 vo výške 500.000,- Sk

b. v bode  2.1.  -  úpravu  kapitálového  rozpočtu  v časti  kapitálové  výdavky
navýšením  o  sumu  1.300.000,-  Sk  na  riešenie  havarijného  stavu  kuchyne
školskej jedálne pri ZŠ s MŠ , Osloboditeľská 1  z rezervného fondu

c. v bode  2.2.  -  úpravu  kapitálového  rozpočtu  v časti  kapitálové  výdavky
navýšením  o sumu  1.800.000,-  Sk  na  vybudovanie  kanalizačných  prípojok
k rodinným domom

d. v bode  2.3.  -  úpravu  kapitálového  rozpočtu  v časti  kapitálové  výdavky
navýšením  o  sumu  35.000,-  Sk  na  obnovu  hlavného  kríža  na  cintoríne  
vo Vajnoroch

2. v     časti B – zmena bežného rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2007

a. v bode 3a) – presun finančných prostriedkov z položky 633009 – knižnice –
knihy,  časopisy,  noviny vo výške 40.000,-  Sk na položky 635004 – údržba
prevádzkových strojov, techniky a náradia vo výške 18.000,- Sk a 636002 –
nájomné  plynových  fliaš,  dopravných  prostriedkov,  pozemky  vo  výške
22.000,- Sk

b. v bode 3b) presun finančných prostriedkov z položky 642026 – jednorázové
dávky pre rodiny s deťmi (funkčná klasifikácia 10.4.0.3) vo výške 20.000,- Sk
na položku 642026 – staroba – jednorázové dávky v hmotnej núdzi (funkčná
klasifikácia 10.7.0) v triedení podľa funkčnej klasifikácie 

c. v bode  3c)  presun  finančných  prostriedkov  z položky  637011  vo  výške
65.000,- Sk na položku 633003 – telekomunikačná technika.



Uznesenie č. 85/2007
zo dňa 20.6.2007

Návrh  na použitie finančných prostriedkov na obnovu hlavného kríža na cintoríne
vo Vajnoroch

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e

použitie  finančného príspevku na obnovu hlavného kríža  na cintoríne vo Vajnoroch,
ktoré je majetkom mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo
mesta Bratislavy vo výške 35.000,- Sk

k bodu 2
Uznesenie č. 86/2007

zo dňa 20.6.2007
Zvýšenie kapitálového vkladu do Vajnorskej podpornej spoločnosti, spol. s     r.o.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e

zvýšenie kapitálového vkladu do Vajnorskej podpornej spoločnosti, spol. s r.o. o 300.000,- Sk
na účel vybudovania domových kanalizačných prípojok.

_________________________ _______________________
Ing. Edita Košíková Ing. Ján Mrva
       prednostka               starosta

Bratislava, 20.6.2007 
Zapísala: Ing. M. Poráziková
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