
Uznesenie
zo 14.riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory

konaného dňa 11.05.2004 vo Vajnoroch
           k bodu 2

Uznesenie č. 191/2004
zo dňa 11.05.2004

VZN o     hospodárení s     majetkom vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vajnory
a     s     majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje

VZN o hospodárení s majetkom vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vajnory
a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy
mestskej časti Bratislava-Vajnory, dopracovaný s pripomienkami podľa komisie správy 
majetku a podnikania.

                                                                                                                      k bodu 3
Uznesenie č. 192/2004

zo dňa 11.05.2004

VZN o     podmienkach poskytovania sociálnych služieb Mestskou časťou
Bratislava-Vajnory

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb Mestskou časťou Bratislava-Vajnory

                                                                                                                      k bodu 4
Uznesenie č. 193/2004

zo dňa 11.05.2004

Návrh dodatku č. 29 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – prenos
kompetenciípodľa zákona NR SR č. 599/2003 Z.z. o     pomoci v     hmotnej núdzi

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

nesúhlasí

s predloženým návrhom Dodatku č. 29 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa navrhuje 
preniesť na mestské časti pôsobnosti podľa zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



                                                                                                                   k bodu 4a                    
Uznesenie č. 194/2004

zo dňa 11.05.2004

Návrh na schválenie a     spolufinancovanie projektu, ktorý predkladá mestská časť ako
žiadosť o     spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu budovy

miestneho úradu

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

s c h v a ľ u j e 

1. realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy miestneho úradu-   
     radnica 

s c h v a ľ u j e 

2. finančnú spoluúčasť počas celej doby realizácie vo výške 5% celkových nákladov projektu

                                                                                                                      k bodu 4b

Uznesenie č.195/2004
zo dňa 11.05.2004

Návrh na schválenie a     spolufinancovanie projektu, ktorý predkladá mestská časť ako
žiadosť o     spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov na cestovný ruch - ľadová plocha 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

s c h v a ľ u j e

1.  projekt Rozvoja služieb cestovného ruchu a rekreácie  (podpora zimnej turistiky) –  
     realizácia sezónnej  ľadovej plochy pre verejnosť

s c h v a ľ u j e 
2.  finančnú spoluúčasť počas celej doby realizácie projektu vo výške 5% celkových 
     nákladov projektu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                            k bodu 5

Uznesenie č. 196/2004
zo dňa 11.05.2004

Návrh na vyhlásenie dočasnej stavebnej uzávery Tuhovské



Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje

vyhlásenie zámeru dočasnej stavebnej uzávery v  k. ú. Vajnory, lokalita Tuhovské do doby
schválenia  územno-plánovacieho  podkladu,  ktorý  stanoví  záväzné  regulatívy  funkčného
využitia a priestorového usporiadania územia

ukladá

prednostke  úradu  zabezpečiť  vydanie  rozhodnutia  o dočasnej  stavebnej  uzávere  v lokalite
Tuhovské podľa § 39 d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

                                                                                           Termín:  ihneď
                                                                                           Zodpovedá:  prednostka úradu

                                                                                                                       k bodu 6
Uznesenie č. 197/2004

zo dňa 11.05.2004

Návrh na schválenie zásad možnej zástavby a dostavby existujúcich rekreačných
objektov v oblasti Vajnorských jazier

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje

zásady možnej zástavby a dostavby existujúcich rekreačných objektov v oblasti Vajnorských 
jazier

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
                                                                                                                      k bodu 7

Uznesenie č. 198/2004
zo dňa 11.05.2004

Návrh  vysporiadania  inventarizácie

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

s ú h l a s í 

so zmenou znenia uznesenia č. 175/2004 zo dňa 6.4.2004 v ukladacej časti bod 1 a predlžuje 
termín plnenia do 22.06.2004

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



                                                                                                                      k bodu 8
Uznesenie č. 199/2004

zo dňa 11.05.2004

Návrh na úpravu ceny stravného lístka v     materskej škole

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje

úpravu ceny stravného lístka v základnej škole s materskou školou  o 3,- Sk

___________________________________________________________________________
                                                                                      k bodu 9

Uznesenie č. 200/2004
zo dňa 11.05.2004

Ústna informácia - vyhodnotenie osláv vstupu Slovenska do EÚ 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie

informáciu o priebehu osláv vstupu Slovenska do EÚ 

                                                                                        
                                                                                             RNDr. Anna Zemanová
                                                                                                          starostka

                                                                                       

                                                                                               RNDr. Iveta Řičánková
                                                                                                           prednostka                          

V Bratislave  11.05.2004  
Zapísala: Gabriela Galambošová
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