
Uznesenie č. 23
 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Vajnory, konaného

dňa 19.2.2002 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. :.........................Alexander Hollý

........................................................
.............................Soňa Molnárová
.....................................................................................Oľga Pažitná

2. Overovateľov zápisnice : pp.:.................................Alexander Hollý
.....................................................................................Oľga Pažitná

3. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. :................Danuša Feketeová
.....................................................................................Pavol Fekete

B)  BERIE NA VEDOMIE

1/ Správu zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 7.2.2002.

2/ Kontrolu  uznesenia č. 21 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
-  Vajnory  zo  dňa  11.12.2001  s pripomienkami,  že  Komisia  sociálna  a  Komisia  výstavby
predloží písomný materiál využitia priestorov zdravotného strediska.

3/ Kontrolu  uznesenia č. 22 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
- Vajnory zo dňa 11.12.2001 v bode E) poveruje - vypúšťa sa bod 1 z dôvodu neaktuálnosti.

4/ Kontrola Uznesenia č. 1 – 17  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory
s tým, že v budúcnosti je potrebné uvádzať termín plnenia a určiť osobu zodpovednú za jeho
plnenie.

5/  Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k  návrhu  rozpočtu  Miestneho  úradu  mestskej  časti
Bratislava – Vajnory na rok 2002.

6/ Správu z kontrolnej činnosti za rok 2001.

7/ Informáciu o prenájme Pizzérie Alviano.



8/ Informáciu o jarnom upratovaní v mestskej časti Bratislava – Vajnory.

C) SCHVAĽUJE

1/ Návrh rozpočtu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2002

2/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok
2002.

3/ Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti na Roľníckej 133 v Bratislave Štefanom Jarošom.

4/ a) Urbanistickú štúdiu Tomanova ulica v úseku od ulice Pri mlyne po Kúkoľovú podľa
Alternatívy  č.  1  spracovanej  v  auguste  2000   Ing.  arch.  Richardom  Duškom  a  Luciou
Gogoľovou.

    b) Regulatív Tomanovej ulice III. 

5/ a) Urbanistickú štúdiu Nemecká dolina podľa variantu č. 1 spracovanej  v októbri 2000 Ing.
arch. Richardom Duškom a Jaroslavom Brinzom.

    b) Regulatív – šírka dopravného koridoru pre všetky cesty 11,5 m a stavebné čiary vo
vzdialenosti 5,5 m od dopravného priestoru.

6/  Splátkový  kalendár  pre  BEZ Transformátory,  a.s.  vo  výške  100 000 Sk
mesačne  ako  daňový  nedoplatok  za  rok  2001  s  tým,  že  daň  za  rok  2002  bude  platená
v stanovených termínoch. 

7/ Prenájom Pizzérie Alviano na dobu 5 rokov pani Martiškovej s dopracovaním inflačnej
položky do zmluvy. 

8/ Štvrťročnú odmenu starostovi vo výške 25 % za štvrtý kvartál 2001.

9/ Regulatív strešné okná predložený poslancom Pavlom Feketem dňa 19.2.2002 ako interný 
podkladový materiál pre vydávanie záväzných stanovísk mestskej časti Bratislava – Vajnory.

10/  Bezodplatné  prevzatie  podielov  majiteľov  pôvodných  pozemkov  spadajúcich  do
komunikácií v lokalite Pod válkom do majetku mestskej časti Bratislava – Vajnory.

C) POZASTAVUJE

1/ Platnosť bodu 5 z Uznesenia č. 23 zo dňa 19.2.2002 vzhľadom na nesúhlas niektorých
majiteľov pôdy v zastúpení  pani  Ľudmilou Grebečiovou,  pani  Martou Fašungovou a pani
Máriou Vlčkovou až  do doby predloženia  overeného splnomocnenia  všetkých vlastníkov,
maximálne do aprílového zastupiteľstva.

D) POVERUJE



1/  Ekonomické  oddelenie  Miestneho  úradu  v spolupráci  s hlavným  kontrolórom
s vypracovaním usmernenia pre komisie Miestneho zastupiteľstva na prípravu rozpočtu 
Termín do júnového zasadnutie Miestneho zastupiteľstva.

2/  Miestny  úrad  mestskú  časť
Bratislava  –  Vajnory  ponúknuť  na  odpredaj  majetok  zdravotnému  stredisku  ordinujúcim
lekárom.

F) ZAMIETA 
Konanie hudobného festivalu Lucky Fest 2002 na letisku vo Vajnoroch.

G) ODPORÚČA
1/  Miestnemu  úradu  predložiť  upravenú  Variantu  1.  spracovanej  štúdie  Tomanová  III
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava k definitívnemu schváleniu.

                                                
                                                     Ing. Marian P r u ž i n a 

                                                                                                                    starosta



Bratislava : 19.2.2002
Zapísala:  Viera Pogačová
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