
Uznesenie č. 17
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory, konaného

dňa 24.4.2001 vo Vajnoroch

M i e s t n e   z a s t u p i t e ľ s t v o

A)  Volí

1. Návrhovú komisiu v zložení : pp. :                         Miroslav Duška
                                                                                     František Grebeči 

                                                        
Ľubomír Krištofič

2. Overovateľov zápisnice : pp.:                                  Oľga Pažitná
                                                                                      Jozef Paulen

3. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. :                  Soňa Molnárová
                                                                                      Peter Pokrivčák

B)  Berie na vedomie

1/ Správu zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 10.4.2001.

2/ Kontrolu splnenia uznesenia č. 16 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Vajnory zo dňa 27.2.2001.

3/ Informáciu o stave vyhodnotenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom za volebné
obdobie /1998 – do 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva/

4/  Správu  o  preskúmaní  ročnej  účtovnej  závierky  a  stanoviska  hlavného  kontrolóra
k záverečnému účtu za rok 2000. 

5/  Návrh  na  opravu  Vajnorského  ľudového  domu.  Návrh  na  jeho  využitie  Miestne
zastupiteľstvo odkladá bez konkrétneho termínu plnenia.

6/ Správy súdnych znalcov v odbore oceňovania stavieb na doteraz vynaložené náklady na I.
etapu diela Vákuová  kanalizácia pre mestskú časť Bratislava – Vajnory, vrátane predpokladu
nároku finančného krytia na dostavbu predmetného diela. 

7/ Správu o jarnom upratovaní.

8/ Informáciu o družobných vzťahoch s talianskym Alvianom a španielskou Ondarou.

9/ Informáciu o cintoríne.

C) Schvaľuje



a) Predĺženie termínu vyhodnotenia uznesení za toto volebné obdobie prijaté Miestnym
zastupiteľstvom  do nasledujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

b) Správu o plnení rozpočtu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava  – Vajnory za
obdobie k 31.12.2000.

c) Záverečný účet mestskej  časti  Bratislava  – Vajnory za rok 2000 s pripomienkami
obsiahnutými v správe o preskúmaní ročnej účtovnej závierky.

d) návrh odkúpiť časť parcely č. 428/3 v rozsahu 144 m2 od súčasného vlastníka 
e) Knižničný poriadok v zmysle materiálu, ktorý platí od 1.5.2001.
f) Návrh kandidátov na funkciu prísediacich na súde.
g) Príspevok v  sume 80- tis. Sk na dobudovanie ihriska pre plážový volejbal.
h) Odmenu pánovi starostovi za I. štvrťrok vo výške 25 %.
i) Dokončenie I. etapy diela Vákuovej kanalizácie pre mestskú časť Bratislava – 

Vajnory v dohodnutej a odsúhlasenej cene 3 129 547,- Sk, dodávateľom firmou 
Codecon s.r.o.

j) Likvidáciu buniek na detskom ihrisku - Koniarkovej ul na ťarchu likvidátora. 

D)  Poveruje

a)  navrhnutých a odsúhlasených   poslancov Miestneho zastupiteľstva (p. Pokrivčák, Belaj,
Duška,  Fekete  a  Kubal)  rokovaním o ďalšom postupe  prác  pri  dokončení  diela  Vakuová
kanalizácia pre mestskú časť Bratislava - Vajnory s firmou Codecon. 

b) Komisia  územného rozvoja a životného prostredia  spracuje návrh na využitie  detského
ihriska na Koniarkovej ul.

c) Poveruje investičného referenta v súčinnosti s predsedom Komisie územného rozvoja 
a životného prostredia a predsedom Stavebnej komisie zhromaždiť, spracovať a pripraviť 
kompletnú podkladovú dokumentáciu nas rokovanie súvisiace s odkúpením predmetného 
pozemku.

E) Neodporúča

a) Miestne zastupiteľstvo neodporúča pánovi starostovi Mestskej časti Bratislava – Vajnory
zníženie  dane  z  nehnuteľnosti  na  rok  2001  z  dôvodu  platnosti  Všeobecne  záväzného
nariadenia č.3/2000 na rok 2001.
Mestská časť sa podieľa na  dobudovaní obchvatovej komunikácie cez  letisko, čím sa bude
riešiť problém otrasov a poškodenia domov iniciatorov žiadostí.

                                                          
Ing. Marian P r u ž i n a 
                                                                                                                  starosta



Bratislava : 24.4.2001
Zapísala:  Viera Pogačová
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