
Uznesenie č. 24
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory, konaného

dňa 30.4.2002 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

........................................................
............................ Milan Belaj
.................................................................................... František Grebeči

2. Overovateľov zápisnice : pp.:................................. Oľga Pažitná   
.................................................................................... Danuša Feketeová

3. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. :................ Jozef Paulen    
.................................................................................... Pavol Fekete

B)  BERIE NA VEDOMIE

1/  Správu zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 16.4.2002.

2/  Kontrolu  uznesenia č. 23 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
- Vajnory zo dňa 19.2.2002.

3/  Správu  o preskúmaní  ročnej  účtovnej  uzávierky  a stanovisko  hlavného  kontrolóra
k záverečnému účtu za rok 2001 s tým, že ruší uznesenia v zmysle bodu d/.

4/  Správu audítora k účtovnej  uzávierke za rok 2001.

5/  Informáciu o družobných stykoch 2002 Alviano-Vajnory-Ondara.

6/  Zadanie pre spracovateľov regulatívu územnoplánovacej dokumentácie zóny Šinkovské.

7/  Informáciu  o novele  zákona  o obecnom  zriadení  a povinnosti  poslancov  rozhodnúť
o definitívnom počte poslancov v zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory.

8/  Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2002 .

9/   Informáciu  o rozhodnutí  starostu  o prenájme  miestnosti  na
Baničovej  ul.  výlučne  na  účely  karov,  schôdzí  klubu  dôchodcov  a  akcií  organizovaných
miestnym úradom.



10/ Informácia o uzatvorení vajnorského nadjazdu počas prepojenia dvoch mostných telies od
6.5.2002 na dobu 2 mesiacov s tým, že náhradná trasa povedie ulicou Pri mlyne a rýchlosť na
celom úseku Vajnor bude obmedzená na 40 km/h.

C) SCHVAĽUJE

1/ Správu o plnení  rozpočtu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory za obdobie
k 31.12.2001.

2/ Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2001.

3/ Kúpnu zmluvu medzi predávajúcou p.Jarmilou Révayovou a mestskou časťou Bratislava-
Vajnory p.č.1054 o výmere 826 m2 za 1 254 940.-Sk.

4/ Výšku účastníckeho poplatku na cestu do Alviana 7000.-Sk dospelí a 5000.- Sk deti. 

5/ Účelový príspevok pre Marianum na dobudovanie chodníkov v novej časti  cintorína vo
výške 70 000.-Sk.
    

6/ Finančný príspevok pre ZŠ Jána Pavla II., Osloboditeľská ul. 27 vo výške 50
000.-Sk.

7/ Finančný príspevok pre ZŠ Osloboditeľská 1 vo výške 50 000.-Sk. 

8/ Štvrťročnú odmenu starostovi vo výške 25 % za I. kvartál 2002.

D) RUŠÍ 

Z uznesenia č. 23 zo dňa 19.2.2002 z kapitoly C) Schvaľuje body 4a/, b/ a 5a/, b/, a z kapitoly
D) Pozastavuje bod 1 ako bezpredmetný.

E) ZAMIETA

Zníženie odvodu zo vstupného – Vajnorské trhy.

F) MENUJE

1/ Ing. Petra Tobiáša za tajomníka komisie územného plánu a životného prostredia.

2/ Ing. Andreja Petriča za tajomníka komisie výstavby.
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                                                     Ing. Marian P r u ž i n a 

                                                                                                                    starosta

Bratislava : 30.4.2002
Zapísala:  Viera Pogačová
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