
Uznesenie č. 25

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory, konaného
dňa 4.6.2002 o 15.00. h v Bratislave – 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. :........................ Ing. Pokrivčák Peter

........................................................
............................ Ing. Paulen Jozef
.................................................................................... Feketeová Danuša

2/ Overovateľov zápisnice : pp.:................................. Ing. Pokrivčák Peter
.................................................................................... Feketeová Danuša

3/ Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. :................ Ing. Molnárová Soňa
.................................................................................... Fekete Pavol 

B)  BERIE NA VEDOMIE

1/  Správu zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 28.5.2002.

2/  Kontrolu  uznesenia č. 24 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
- Vajnory zo dňa 30.4.2002.

C)  SCHVAĽUJE

1/  Variant 5A urbanisticko-architektonickej štúdie obytného súboru rodinných domov Pod
krížom. 

2/  Uznesenie MZ Bratislava-Vajnory v zmysle plnenia požiadaviek uvedených v záväznom
stanovisku  starostu  mestskej  časti  k stavbe  „Diaľnica  D61  Mierová-Senecká,  odbočka  do
Vajnor“, v ktorom mestská časť podmieňuje sprevádzkovanie mimoúrovňovej križovatky pri
odbočke do Vajnor  vybudovaním preložky cesty Rybničná  a žiada  Generálneho investora
Bratislavy urýchliť prípravu a realizáciu stavby preložky cesty Rybničná.

3/  Výnimku z § 7 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 41/59/1996 – štatút
oficiálneho  zahraničného  hosťa  a financovanie  osobitných  výdavkov  rozpočtových



a príspevkových  organizácií  pri  návštevách  a družobných  pobytoch   zahraničných  hostí
v rámci hospodárskych, kultúrnych a spoločenských stykov.

4/  Zmenu rozpočtu – prerozdelenie finančných prostriedkov v roku 2002 podľa predloženého
návrhu ekonomickej komisie takto: 
Schválené sumy pre   Magistrát      495 000.-

                                   Marianum       70 000.- 
                                   štát. ZŠ            50 000.-
                                   cirk. ZŠ    50 000.-  z bežného rozpočtu položka

údržba-ostatné presunúť do bežného rozpočtu – transfery.   
V kapitálovom rozpočte:
- výkup pozemku pod vákuovú kanalizáciu  rozpočet  500 000.-,  skutočnosť  1 254 940.-,
rozdiel uhradiť z položky nakladanie s odpadovými vodami – 754 940.- Sk .

5/  Zadržanie  schváleného  príspevku  pre  Marianum  vo  výške  70  000.-  Sk  na  výstavbu
chodníkov do vyriešenia požiadaviek v bode E) 2a, b.
    

6/  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú.
Vajnory, ktorá je evidovaná na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správe katastra Bratislava
III, na liste vlastníctva č. 2755 ako parcela č. 1613/1 – zastavaná plocha o výmere 1766 m2,
par. č. 1613/2 – zastavaná plocha o výmere 221 m2 a parcela č. 1613/3 – zastavaná plocha
o výmere 72 m2. 

D)  POVERUJE

1/   Komisiu  územného plánu a životného prostredia  vypracovaním zadania  na overovaciu
zonálnu štúdiu pamiatkovej  zóny vymedzenej  ulicami  Za farou,  Baničova,  Na doline,  Pri
Struhe a Miestny úrad zorganizovaním výberového konania na výber spracovateľa.

2/   Komisiu územného plánu a životného prostredia vypracovaním zadania na zonálnu štúdiu
pamiatkovej zóny vymedzenej ulicami Pri Struhe, Roľnícka, Kúkoľová, Baničova a Miestny
úrad zorganizovaním výberového konania na výber spracovateľa.
 

E)  ZAMIETA

1/  Žiadosť Eleny Kulhánkovej o kúpu pozemku – časť parcely č. 764 v k.ú. Vajnory /pri
pekárni/.

2/   Žiadosť firmy Marianum o zvýšenie príspevku na dobudovanie chodníkov a požaduje
predložiť 
a/   výkaz výmeru s rozsahom prác na dobudovanie chodníkov,
b/   rozbor ceny za práce s alternatívnymi ponukami. 
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                                                     Ing. Marian P r u ž i n a 

                                                                                                                    starosta
Bratislava, 4.6.2002 
Zapísala: Darina Bruderová
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